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در خصوص تخلفات ساختمانی آقاي محمد غالم پرور به شرح گزارش شماره 604173 
مورخ 96/2/26 شهرداري منطقه چهار شامل:  5.66 مترمربع اضافه بناي تجاري 

همزمانساز و احداث بارانداز تجاري به متراژ 19.85 مترمربع و احداث راه پله به بام به 
متراژ 12.77 مترمربع، با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، 
مستندا به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي بناي تجاري به متراژ 0.43 مترمربع و به استناد تبصره 2 با اعمال 
ضریب 1 برابر براي بناي مسکونی به متراژ 46.09 حکم به پرداخت جریمه جمعا به 
مبلغ ,13,944,150(سیزده میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار و  یکصد و  پنجاه) 
ریال صادر و اعالم می دارد و اما درخصوص سایر تخلفات اعالمی،مذکور در گزارش 

فوق الذکر، نظر به اینکه تخلفات مذکور قبال مورد رسیدگی و حکم مقتضی درخصوص 
آن صادر گردیده لذا به لحاظ شمول امر مختومٌ بها (اعتبار امر مختومه) موجبی براي 

رسیدگی مجدد نیست، به رد آن اظهارنظر می گردد. 
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد سند مالکیت یکباب خانه و محوطه بمساحت 480 متر مربع 
داراي اعیانات در وضع موجود شامل بر 2 ساختمان جدا از هم که ساختمان اول بصورت خانه 
ویالیی با اسکلت مصالح بنایی داراي سایبان در حیاط در مرحله بهره برداري و ساختمان 
دوم بصورت 2 طبقه با اسکلت فلزي داراي مغازه در همکف و بالکن در نیم طبقه و سایبان 
تجاري در حیاط در مرحله بهره برداري بشغل تعویض روغن اتومبیل داراي تابلوي تبلیغاتی 
به ابعاد 9.65*1.75 و همچنین یک واحد مسکونی در طبقه اول در مرحله بهره برداري بوده 
و 2 ساختمان مذکور به وسیله دیواري بطول 10.13 متر از یکدیگر جدا شده اند. داراي گواهی 

اعیان بشماره 2/33/18486-1381/07/07 و راي کمیسیون ماده صد بشماره 
:4/93/1258-1393/12/09 از بابت اعیانات بشرح زیر میباشد

مسکونی ویالیی بمساحت 138 متر مربع -1
مغازه همکف بمساحت 104.04 متر مربع -2
بالکن تجاري بمساحت 40.62 متر مربع   -3

سایبان تجاري بمساحت 19.85 متر مربع با اسکلت فلزي و سقف شیروانی در حیاط -4
 مشاعی

مسکونی طبقه اول بمساحت 162.12 متر مربع که از این مقدار داراي کنسول به سمت -5
.شارع عام بمساحت 9.44 متر مربع میباشد

راه پله پیلوت به مسکونی طبقه اول بمساحت 22.62 متر مربع-6
 راه پله به بام بمساحت 12.77 متر مربع-7 

لذا در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک اعیانات بشرح زیر اعالم 
:میشود

مسکونی ویالیی بمساحت 122.8 متر مربع در وضع موجود. لذا داراي کاهش بناي اعیان -1
مسکونی بمساحت 15.2 متر مربع نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون ماده صد مذکور 
دارد. همچنین داراي سایبان مسکونی خالف ساز بمساحت 24.31 متر مربع در حیاط با 

.اسکلت فلزي و سقف شیروانی میباشد
مغازه در همکف بمساحت 104.43 متر مربع در وضع موجود. لذا داراي 0.4 متر مربع  -2
.افزایش بناي همزمانساز نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون ماده صد مذکور میباشد
بالکن تجاري بمساحت 40.65 متر مربع در وضع موجود . لذا داراي افزایش همزمانساز -3
.بمساحت 0.03 متر مربع نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون مذکور میباشد

سایبان تجاري در حیاط بمساحت 19.20 متر مربع در وضع موجود در حیاط مشاعی. لذا -4
داراي کاهش مساحت بمقدار 0.65 متر مربع نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون مذکور 

 .میباشد
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واحد مسکونی در طبقه اول بمساحت 154.38 متر مربع در وضع موجود که از مقدار  -5
اعالم شده داراي کنسول بمساحت 9.43 متر مربع به سمت شارع عام میباشد. لذا در وضع 
موجود داراي کاهش مساحت اعیان مسکونی بمقدار 7.73 متر مربع و منسول بمقدار 0.01 

. متر مربع نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون مذکورمیباشد
راه پله پیلوت به مسکونی طبقه اول بمساحت 21.78 متر مربع که از مقدار اعالم شده -6
بمساحت 8.72 متر مربع پیلوت در همکف میباشد..لذا داراي کاهش مساحت بمقدار 0.87 

.متر مربع نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون مذکور میباشد
راه پله به بام بمساحت 10.57 متر مربع در وضع موجود. لذا داراي کاهش بنا بمساحت 7-2.2

. متر نسبت به گواهی اعیان و راي کمیسیون مذکور میباشد
احداث راه پله و راهرو در نیم طبقه بمساحت 21.78 متر مربع به صورت همزمانساز-8

:بنابراین تخلفات ساختمانی بشرح زیر اعالم میگردد
افزایش بناي همزمانساز مغازه بمساحت 0.4 متر مربع در همکف-1

افزایش مساحت بالکن تجاري مغازه بمساحت 0.03 متر مربع در نیم طبقه-2
احداث سایبان در حیاط اعیان مسکونی ویالیی بمساحت 24.31 متر مربع با اسکلت -3

فلزي و سقف شیروانی
احداث راه پله و راهرو در نیم طبقه بمساحت 21.78 متر مربع به صورت همزمانساز-4

به استناد خط پروژه بشماره 464 به مساحت 5.8 متر مربع از عرصه در حد شمال در تعریض 
کوچه 10 متري و بمساحت 4.19 متر مربع از اعیان بصورت پیش آمدگی در حد شرقی در 
تعریض خیابان 35 متري قرار دارد. حالیه مالک تقاضاي صدور پایانکار را دارد. مراتب جهت 

صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد.ر.ي
-----------------------

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به باز نمودن سربندي سایبان در واحد مسکونی 
ویالیی بمساحت 24.31 متر مربع  نموده و حالیه تنها اسکلت فلزي باقی مانده است./ر.ي

  

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,176,000(یک میلیون 
و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 35.  1
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 37-92/10/14 بصورت 4.5 طبقه  به زیر 
بناي کلی 573.30 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري 
می باشد.از بابت تخلفات :(1-احداث بنا خارج از طول 60% به عمق 1.25 متر 2-اضافه بنا در 
همکف به سطح 16.55 مترمربع 3- اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.55 مترمربع 4- اضافه 
بنا در طبقه دوم به سطح 16.55 مترمربع 5- اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.55 

مترمربع 6- اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 16.55 مترمربع 7-بناي مازاد بر تراکم ناشی 
از کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 11 مترمربع 8
-افزایش بناي ادامه راه پله و آسانسور به بام به سطح 7.28 مترمربع و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه به سطح  173.28 مترمربع) داراي سوابق در واحد خالف و راي بدوي کمسیون 
ماده 100مورخ 94/1/22 بوده و پس از ان مالک شخصا اقدام به تخریب اضافه بناي احداثی و 
اعاده به وضع پروانه نمود و با همین وضعیت بدون تخلف ساختمانی گواهی عدم خالف به 
شماره 604626-94/10/15 دریافت نموده است.مجددا از بابت اضاف بناي همزمانساز به 
صورت :1-اضافه بنا در همکف به سطح 0.07 مترمربع ، 2-اضافه بنا در طبقات به سطح 0.28 
مترمربع ، 3- همچنین یک واحد کسري پارکینگ به دلیل (جانمایی پارکینگ هاي 1و2و4 
مطابق جانمایی پروانه صادره نمی باشد. همچنین پارکینگ هاي 1 و 2و 4 مطابق ضوابط 
مصوب پارکینگ نمی باشد.داراي سه واحد کسري پارکینگ می باشد.با توجه به جانمایی 
پارکینگ هنگام صدور پروانه،دو واحد پارکینگ در همان زمان بدون در نظر گرفتن 5 متر 
دور گردش در محل پارك تایید شده است که اکنون با آزمون پارك عملی براي یک واحد 
پارکینگ امکان پارك کردن وجود ندارد.همچنین تاریخ درخواست صدور پروانه 92/04/21 
می باشد.بنا به بررسی هاي صورت گرفته داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.)
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.اکنون برابر بازدید مجدد 

: 98/04/17 و برابر نقشه برداري ارائه شده موارد زیر مشاهده گردید
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به صورت همزمانساز به سطح 11.04 مترمربع  -1
(قابل ذکر است در مرحله اول ارسال به کمیسیون براي آن راي صادر شده است اما پس از 

تخریب کنسول ،جریمه تبدیل مورد اشاره نیز دریافت نشده است)
دیوار حائل بام اجرا نشده است -2

.داراي کاهش بنا در راه پله منتهی به بام به سطح 1.7 مترمربع می باشد -3
دیوار جانبی حد غرب با ایزوگام براق پوشانده شده است -4

.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
قابل ذکر است با توجه به جانمایی پارکینگ هنگام صدور پروانه،دو واحد  *******
پارکینگ در همان زمان بدون در نظر گرفتن 5 متر دور گردش در محل پارك توسط 
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شهرداري تایید شده است که با آزمون پارك عملی براي یک واحد پارکینگ امکان پارك 
کردن وجود ندارد ، از بابت آن داراي سوابق پرداخت یک واحد کسري پارکینگ می 

باشد.اکنون مالک ،نقشه هاي تفکیکی به صورت پارکینگ مزاحم که به تایید نظام مهندسی 
رسیده است را ارائه داده اند (در نقشه هاي هنگام صدور پروانه با توجه به ضوابط زمان 
صدور پروانه به صورت اختصاصی تایید شده است ،همچنین چیدمان معماري پارکینگ  نیز 
نسبت به پروانه تغییر ننموده است) ،همچنین رضایت نامه ثبتی  تمامی خریداران واحد هاي 
فوق نیز بابت تغییر فوق را نیز ضمیمه نموده اند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
درخصوص احداث انبار و بارانداز و بناي همزمانساز  تجاري با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 84946250(هشتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  چهل و  
شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 68.71  2.5
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت تقریبی 490 متر مربع بوده که به صورت 
فروش مصالح ساختمانی (پرشین) مورد بهره برداري قرار میگیرد.داراي اعیان بدون مجوز به 
صورت: 1-دفتر کار به مساحت تقریبی 30 مترمربع. 2-بارانداز تجاري به مساحت تقریبی  
50 مترمربع  که به عنوان انبار مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین از 
قسمتی از فضاي عرصه نیز به عنوان فضاي باز تجاري مورد استفاده قرار میگیرد.به دلیل 
عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در 
خصوص ابعاد و تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد ازارائه سند مالکیت و  
******.تهیه خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد
احتراما برابر مستندات ارائه شده از طرف متقاضی مکان بازدید شده قطعه زمینی نسقی 
بوده که برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی به مساحت 538.09 متر مربع میباشد 
و برابر اظهارات متقاضی و ارائه سند قسمتی از پالك 41/20 بوده که سند فوق به صورت 
مشاع و فاقد مساحت میباشد.ملک فوق داراي اعیان به صورت دفتر کار به مساحت 43.65 
متر مربع بوده که از بابت 30 متر مربع آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 به شماره 
805 مورخ 1389/01/29 بوده مبنی بر جریمه مالی بوده  و نیاز به اظهار نظر واحد خالف بوده 
و همچنین داراي 13.65 متر مربع بناي همزمانساز میباشد.حالیه بعد از راي فوق مالک بدون 
مجوز  اقدام به احداث  بارانداز از جنس خرپاي چوبی به سطح 44.71 متر مربع  وانبار از 
جنس بلوك سیمانی به سطح  10.35 متر مربع نموده.فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 1927 به سطح 26.25 متر مربع از اعیان و 111.8 متر مربع از عرصه در تعریض 
خیابان 51 متري حد شرق و کوچه هاي 8 متري و 10 متري حد شمال و جنوب قرار 
دارد.همچنین در صورت احداث بنا به سطح 13.4 متر مربع داراي عقب نشینی مضاعف 

******.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

3

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 1062163200(یک میلیارد و  شصت و  دو میلیون و  یکصد و  
شصت و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.06  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 4/96/2270 بدوي -
استقامت--
منصف

4-2-10124-8-1-0-0 4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 38/03مترمربع با ضریب0/5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 63,890,400
(شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 38.03  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 4/96/2270 بدوي -
استقامت--
منصف

4-2-10124-8-1-0-0 4

در خصوص    28/45    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 28.45  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره 
336-91/12/28 در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل 468.20 مترمربع صادر گردیده است. 

: عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و از بابت اضافه بنا به صورت
اضافه بنا در همکف به سطح 33.81 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 37.02 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 37.02 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.21 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) به سطح 80.72 مترمربع که از این مقدار به سطح  -5
.39.93 مترمربع بصورت تراس روباز میباشد

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به -6
سطح 12 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد مسکونی-7
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 38.03 مترمربع -8

داراي سوابق در واحد تخلفات و درآمد می باشد. اکنون با توجه به بازدید مجدد در  ***
تاریخ 99/02/16 ساخت و ساز جدیدي مشاهده نگردید.اما برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مابالتفاوت همزمانساز بنا به صورت زیر می باشد
:  کاهش بنا نسبت سوابق پرداختی

 کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 0.48 مترمبع -1
 کاهش بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 1.24 مترمربع -2

: افزایش
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1.76 مترمربع -1

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 0.57 مترمربع -2
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده T به جهت عدم ضرورت 
قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به 
مبلغ  176,715,500(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 114.01  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/2370 بدوي رشت - 
معلولین - 
شهید 
انصاري - 
کوچه 
شقایق - 
انتهاي 
 کوچه

4-2-10152-663-1-0-0 5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر فروشنامه ارائه 
شده 44 متر مربع و بر اساس نقشه برداري ارائه شده 51.37 متر مربع میباشد.بر روي زمین 
فوق یک باب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت به صورت 1 واحد مسکونی که در مرحله 
اسکلت و سقف میباشد به زیربناي کل 119.55 مترمربع و قدمت سال 94 احداث شده 

:است.وضع موجود به صورت ذیل میباشد
.همکف به مساحت 51.37 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ-1

طبقه اول به مساحت 62.64 مترمربع که از این مقدار به سطح 11.27 مترمربع به صورت -2
.پیشروي به شارع عام میباشد

به جهت ساخت سازه فوق در عرصه زیر 75 مترمربع کل ساختمان با زیربناي 114.01متر 
.مربع خارج از تراکم میباشد

کسري  پارکینگ ندارد.قابل ذکر است کلیه مساحت ها بر اساس نقشه برداري ارائه شده و تا 
.مرحله اسکلت و سقف میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد لذا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  1,332,500(یک 

میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.3  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/2923 بدوي رشت : طرح 
گوهررود

4-3-10050-81-1-0-0 6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 235.40 مترمربع بوده که به سطح 
53.30 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 235.40 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 53.30 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  

هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/2926 بدوي رشت : طرح 
گوهررود

4-3-10050-2004-1-0-0 7

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز، به مبلغ  6,446,334(شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  شش هزار 

و  سیصد و  سی و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.77  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 52.2 مترمربع بوده که به سطح 
52.2 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 52.2 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 52.2 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو ارائه مستندات از سوي متقاضی احتراما مکان بازدید شده به صورت یک ****
باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به 
مساحت عرصه 52.2 مترمربع بوده که به سطح 52.2 متر مربع آن به صورت اعیان 

میباشد.لکن برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی به مساحت عرصه 62.31 متر 
مربع بوده که به سطح 58.77 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.داراي یک باب کسري 
پارکینگ مسکونی میباشد.به دلیل قرار گرفتن  اعیانات به سطح 1.20 متر مربع داخل حریم 
ایمنی آب (حریم کمی) و مابقی به سطح  57.57 متر مربع داخل حریم فضاي سبز حاشیه 
رودخانه ( کیفی ) کل آن خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

*****.می گردد

7

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت 

قلع آن بنظر نمی رسد لذا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  1850000(یک 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 74  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/3000 بدوي یونس -
آباد-مطهر
ي-لطفی

4-3-10047-11-1-0-0 8

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 142 مترمربع بوده که به سطح 74 
متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 142 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به سطح 
74 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 

.یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري هجده قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 133,650,000(یکصد و  سی و  سه 

میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 450  1
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3010 بدوي بلوار 
بهشتی - 
ابتداي بلوار 
شیون 
فومنی -   
مجتمع 
ادارات

4-3-10295-25-1-0-0 9

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي اداري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به قدمت بنا و 
اداري بودن ساختمان، به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 
شهرداري ها و نظر به موقعیت ملک، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ122025420(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  بیست و  پنج هزار و  

چهارصد و  بیست) ریال صادر می گردد.  

جریمه 205.43  2
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 437 مورخه 1380/12/27 به صورت ساختمان 
اداري در 8 طبقه روي پیلوت به زیربناي کلی 5105.09 مترمربع صادر شده است. ساختمان 
در حال بهره برداري به صورت اداره ثبت اسناد بوده با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
 .اضافه بناي اداري در طبقات دوم تا بام به سطح 96.09 مترمربع -1

.احداث سایه بان با سازه فلزي به سطح 139.02 مترمربع -2
: در خصوص پارکینگ ذکر موارد ذیل ضروري است -3

الف) پروانه فوق بر اساس 50 عدد پارکینگ ، صادر شده که از این مقدار 27 عدد ( تعداد 4 
عدد سرپوشیده و تعداد 23 عدد روباز) در نقشه هاي منضم به پروانه تامین گردیده و به 
تعداد 23 عدد عوارض کسري پارکینگ اخذ شده است. ( ضابطه محاسبه تعداد پارکینگ 
مورد نیاز در زمان صدور پروانه مبهم بوده لکن به نظر می رسد به صورت تقریبی به ازاي هر 

(.100 مترمربع زیربنا یک پارکینگ درنظر گرفته شده است
ب) در نقشه هاي زمان صدور پروانه سایه بانی به سطح تقریبی 148 مترمربع در سمت 
شرقی عرصه تعبیه شده که محل عبور و استقرار 4 واحد از پارکینگ هاي فوق می باشد. 
همچنین به دالیل نامشخص، آن قسمت از فضاي باز که مورد استفاده جهت 23 واحد 

..پارکینگ دیگر بوده، در زیربناي پروانه وارد شده است
ج) در وضع موجود ، با توجه به تغییر محل استقرار ساختمان در هنگام ساخت قسمتی از 
پارکینگ هاي فضاي باز حذف گردیده ، همچنین اقدام به احداث سایه بان دیگري جهت 

.تامین تعدادي از پارکینگ ها شده است
د) با توجه به جمیع جهات فوق (از جمله تایید پارکینگ در فضاي باز در زمان صدور پروانه و 
جانمایی ارایه شده در نقشه برداري ضمیمه)، وضع فعلی ساختمان داراي 8 واحد کسري 

 .پارکینگ اداري (حتی در صورت عدم پذیرش سایه بان بند 2) خواهد بود
الزم به ذکر است مساحت عرصه نسبت به مساحت مورد استناد در پروانه ساختمانی تغییر 
یافته است و الزم است در زمان صدور هرگونه گواهی از جمله عدم خالف یا پایانکار، این 
موضوع بررسی و پس از اصالح اسناد مالکیتی ، عوارض درآمدي مازاد بر تراکم ناشی از 
کاهش سطح عرصه نسبت به عرصه زمان صدور پروانه اخذ گردد. عقب نشینی رعایت شده 
است. گزارش فوق بر اساس نقشه برداري موجود در پرونده که از سوي مالک ارایه گردیده 
تنظیم شده است و هرگونه تغییر زیربنا در آینده ، در هنگام پایانکار متعاقبا قابل بررسی 
است. ضمنا کاربري عرصه در زمان صدور پروانه قسمتی در پهنه اداري و قسمتی در پهنه 
ورزشی بوده که در آن زمان با احداث بنا به صورت اداري موافقت شده است. در وضعیت 

/طرح فعلی نیزدر گستره تجاري اداري خدماتی فرامنطقه اي قرار دارد. /ع.ا

9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,039,248,000(یک میلیارد و  

سی و  نه میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 123.72  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/3019 بدوي -
منظریه-آزا
دي-آزاد-ب

ن 5

4-3-10102-122-1-0-0 10

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی اصالحی به شماره  101 مورخه 93/12/28 به صورت 
4  طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به متراژ  684.20 مترمربع که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم  به شرح زیر 

 :  میباشد(مجموع اضافه بنا به مساحت 118 مترمربع میباشد)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  29.50 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  29.50 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  29.50 مترمربع 3
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  29.50 مترمربع -4

به مساحت  5.72 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن - 5
به بناي مفید در طبقات 1و2و3و4 هر کدام به مساحت 1.43 مترمربع

در ضمن الزم به ذکر است که قبال از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 17.50 مترمربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2829 مورخه 95/07/24 بوده که جهت اظهار 
نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد..با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود.در ضمن رعایت فضاي سبز نمیگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 

.بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پروانه مرحله سوم  را دارد 

که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3102 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
شهید 
احصاري - 
کوچه سپید 
رود - پشت 
مدرسه 
سلیماندارا
ب - جنب 
ساختمان 
 آسیا

4-3-10232-21-1-0-0 11

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
13,193,600(سیزده میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 42.56  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 28,954,000(بیست و  هشت میلیون و  

نهصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 18.68  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به استناد سند 
مالکیت به مساحت  101.30 مترمربع و در وضع موجود بمساحت 106.31 متر مربع داراي 
اعیان بصورت ساختمان ویالیی با زیربناي 80 متر مربع که از بابت آن بصورت 50.65 متر 
مربع داخل تراکم و 29.35 متر مربع خارج تراکم داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 

20542-1386/11/23 و راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 22119-1386/12/13که در وضع 
موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک مساحت  زیربناي اعیان 73.09 متر 
مربع میباشد. به استناد گزارش سازمان آتش نشانی بشماره ش ر-1395-110532 - 

1395/06/02 اعیان دچار حریق گردیده و مالک اقدام به انجام تعمیرات و تعویض سربندي و 
همچنین احداث اعیان بدون مجوز در طبقه اول بصورت دوبلکس بمساحت تقریبی 34.93 
متر مربع و پیلوت در همکف بمساحت 33.22 متر مربع نموده است. لذا حالیه بر اساس 
تراکم گیري بر مبناي طرح تفضیلی جدید بمساحت 42.56 متر مربع مابه تفاوت داخل تراکم 
و بمساحت 18.68 متر مربع مابه تفاوت خارج تراکم  دارد. همچنین داراي یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی دارد. به استناد خط پروژه شماره 817 بمساحت 18.05 متر مربع در 
همکف و بمساحت 6.17 متر مربع در طبقه 1 در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد. مالک 
تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم 

میگردد./ر.ي

11

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ 48,050,000(چهل و  هشت میلیون و  
پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31  0.5
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/3351 بدوي رشت - 
جاده فومن 
- پشت 
دخانیات - 
انتهاي 
شهریور8 - 
کوچه 
یازدهم

4-1-10370-145-1-0-0 12

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  25,420,000(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد 

و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  قطعه زمین نسقی بوده که مساحت آن برابر نقشه معماري ارایه 
شده از طرف متقاضی 56.05 متر مربع میباشد.بر روي زمین فوق به صورت خالفساز یک 
باب آپارتمان مسکونی یک طبقه بر روي پیلوت ( پیلوت به صورت پارکینگ ) به زیربناي 
کلی 113 متر مربع با مصالح بتنی و با قدمت سال 1394 احداث گردیده و عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري میباشد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.عرض 2 متر سراسري حیاط 
خلوت و ابعاد پاسیو رعایت نگردیده وداراي پیشروي به شارع عام به مساحت 4.7  متر مربع 
میباشد.به مساحت تقریبی 6 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري حد شمال 
قرار دارد.به سطح 82 متر مربع داخل تراکم و به سطح 31 متر مربع خارج از تراکم 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

12

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 199345500(یکصد و  نود و  نه میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج 
هزار و  پانصد)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.87  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 4/96/3361 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی-قا
سمیه-ك  
آزادي

4-3-10602-28-1-0-0 13

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/07/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 35.10مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 54,405,000
(پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید.

جریمه 35.1  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یکطبقه مازاد با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 602097500
(ششصد و  دو میلیون و  نود و  هفت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم 

می نماید. 

جریمه 77.69  2.5
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخه 93/12/28  به صورت 2  طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 204.80  مترمربع وهمچنین تمدید پروانه به 
شماره 114 مورخه 94/12/05 میباشد.قبال از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 14.29 
مترمربع ودر طبقه اول ودوم هر کدام به مساحت 14.29 مترمربع واحداث یک طبقه 
مازاد(طبقه سوم) در یک واحد مسکونی به مساحت 77.69 مترمربع وهمچنین تخطی از 
تبصره 7 به مساحت  35.10 مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 
4/96/3842 مورخه 96/05/28 میباشد که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم 

.میگردد
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
:  مهندس محمد رضا پیروزام که ضمیمه میباشد داراي ما به تفاوت به شرح زیر میباشد

 کاهش  بنا درهمکف به مساحت  0.80 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه 1 به مساحت  0.80  مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه 2 به مساحت  0.80  مترمربع-3
کاهش بنا در طبقه 3 به مساحت  0.80  مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 22.23  مترمربع(به مساحت 14.39 مترمربع از -6
آن به صورت احداث 3 باب انباري است والزم به ذکر است که در خصوص احداث آن در زمان 
قبل از صدور راي کمیسیون ماده صد وبه صورت همزمان ساز بوده ودر نقشه هاي ارائه شده 
به کمیسیون موجود وبه تایید کارشناس رسیده ولی در گزارش از قلم افتاده است)

به مساحت  5.09 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

رعایت ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی 
در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 
مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.در ضمن تراس احداثی در حد شرقی داراي اشرافیت به پالك همسایه در 
این حد میباشد که نیاز به رعایت عدم اشرافیت در زمان پایانکار میباشد.با توجه به تغییر 
عرض درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره به 4.30 متر ،وتامین یک باب 
پارکینگ، برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 
94/03/27 داراي یک باب پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که 

در زمان پروانه وهمینطور در وضع موجود فاقد پارك حاشیه میباشد)
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/26

13

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 8057-13950132 مورخ 18/11/95 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت 1.5برابر ارزش 
معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 92,736,000
(نود و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم میگردد. 

جریمه 18.4  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3362 بدوي رشت 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی- ك 
شهید جواد 
زاده - ك 
اصغر تاش

4-3-10040-16-1-0-0 14

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که بابت آن پروانه به شماره 70
مورخ94/12/19 در 4.5 طبقه و با زیر بناي کل 621.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد برابر نقشه برداري ارائه شده  تا این مرحله داراي 
:اضافه بنا ي مازاد بر تراکم و خارج طول 60%  بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 1.96 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول  الی چهارم  به سطح 16.44 مترمربع (هر طبقه 4.11متر مربع )-2

کاهش بنا در زیرشیروانی   به سطح 1.55 مترمربع-3
با توجه به اینکه اضافه بناي احداثی کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه صادره می باشد،  -4

.تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف محسوب نگردیده است
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور 

.دستوربعدي  تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي محمد امیدي نصیر محله ؛ بشرح  افزایش زیر بناي 
ساختمان در همکف و طبقات اول تا چهارم  جمعا بمساحت 133.35 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 784098000(هفتصد و  هشتاد و  

چهار میلیون و  نود و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 133.35  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 4/96/3430 بدوي شهرك 
 قدس

4-3-10145-193-1-0-0 15

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 102.9 مترمربع نیز مستنداً به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 172,872,000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 102.9  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 48مورخ 1393/09/18 با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی بسطح 102.90متر مربع بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 654.5مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه 

ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 17.15 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 116.20متر مربع (هر طبقه 29.05متر مربع  -2 
%)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 0.11مترمربع -3 
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی  -4
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 102.90مترمربع،به 

.عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
رعایت پارکینگ می گردد شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب 

.جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

15

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضرورت قلع آن بنظر 
نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
644,000(ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.5  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 4/96/3444 بدوي حمیدیان 
-کوچه سوم 
پالك 767

4-2-10600-148-1-0-0 16

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی  به مساحت عرصه  
156.75 مترمربع مطابق سند (مفروز) و برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی ممهور 
به مهر نقشه بردار (اسماعیل بابائی )به مساحت 156.25 متر مربع بوده که 80.5 متر مربع آن 
به صورت اعیان می باشد.ملک فوق به صورت خالفساز با مصالح آجري و با قدمت سال 71 
احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 988 به 
مساحت 9 مترمربع از عرصه در تعریض گوچه 10متري حد شمال قرار دارد.کل اعیان به 
مساحت  80.5 متر مربع داخل تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

16

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
253,935,000(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  پنج هزار ) ریال 

تایید می نماید.

جریمه 25.65  3
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/17 4/96/3455 تجدید 
نظر

رشت - 
دروازه 
الکان-16 
متري سمیه 
- روبروي 
ك هفتم

4-3-10372-86-1-0-0 17

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 116,250,000
(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید  شده به صورت یک باب مغازه بر روي قطعه زمینی نسقی به مساحت  
22.90 متر مربع بوده ( برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی)که برابر گزارش 
کارشناس مربوطه به شماره 29491 مورخ 1381/9/04 از بابت مغازه فوق به مساحت 23.60 
متر مربع داراي پرداخت خالف ساختمانی طی فیش شماره 12207 مورخ 1369/08/02 بوده و 
از بابت آن نیاز به اظهار نظر واحد خالف میباشد.حالیه مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بنا 
احداث یک :بر روي مغازه فوق با مصالح فلزي  و با قدمت سال 95 به شرح ذیل نموده است
باب مغازه به سطح 25.65 متر مربع در طبقه اول که به مساحت 2.75 متر مربع آن بصورت 
پیشروي به شارع عام میباشد و راه دسترسی آن از طبقه همکف میباشد.داراي 1 واحد 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه 314 ملک فوق فاقد عقب نشینی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي مصطفی شمس؛ بشرح  
احداث بناي بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در پرونده و نیز عدم همکاري مالک با مامورین شهرداري جهت بررسی 
وضعیت موجود ؛ نوع و متراژ تخلفات صورت یافته  طبق گزارش پیوست ؛ فلذا گزارش 
شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر 
صحت دانسته مع الوصف ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به 

تخریب بناي مذکور  صادر و اعالم میدارد.

سایر 27.44  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/24 4/96/3459 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
ابتداي خ 
شهید 
روشن - 
بازارچه 
عینک

4-2-10488-30-1-0-0 18

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
27.44مترمربع و داراي اعیان به مساحت 27.44  مترمربع بر اساس نقشه برداري طرح 
مرداب عینک میباشد.ملک فوق در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه 
فوق بصورت فعالیت شغلی آلومینیوم سازي دائر میباشد و همچنین تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
احتراما در پی مراجعه  و درخواست مالک  با در دست داشتن مدارك مستند ، مبنی .میگردد
بر کارشناسی مجدد  ، طی بازدید و کارشناسی صورت گرفته ،  این ملک با مالکیت شهرداري 
رشت ، داراي عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت 37.32  مترمربع  میباشد که بر 
اساس نقشه برداري   و طرح تفضیلی درکاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک  قرار دارد.  و 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 16338 مورخه 88/8/20 میباشد .مغازه فوق 
بصورت فعالیت شغلی  آلومینیوم سازي دائر و در اجاره آقاي مصطفی شمس قرار دارد 

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
به استناد تبصره 2 و با توجه به  ارائه گواهی استحکام بنا و عدم ضرورت اعمال تبصره 
یک و موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 47,120,000(چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  بیست هزار )  ریال صادر 
می گردد.

جریمه 15.2  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3470 بدوي رشت -بلوار 
بهشتی-مح
مدي

4-3-10307-47-1-0-0 19

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 177.4 مترمربع، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 12- 1395/08/05 مبادرت به 
احداث بنا نموده لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر 

کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 177.4  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 12 مورخ 1395/08/05 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به زیر بناي کلی 296.65 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله احداث سقف طبقه 
:همکف می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.6 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.6 مترمربع-2

برابر طرح تفصیلی جدید و صدور پروانه هاي مرحله اي ،بدلیل عدم دریافت پروانه مرحله -3
دوم در مرحله اتمام فنداسیون ،مساحت طبقه همکف و طبقه اول زیر بناي پروانه به سطح 

.177.4 مترمربع به صورت داخل تراکم به عنوان تخلف گزارش می شود
اضافه بناي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله اجراي سقف طبقه همکف بوده و امکان 
اظهار نظر در خصوص تعداد واحد و پارکینگ فعال مقدور نمیباشد..الزم به ذکر است اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
.تایید نظام مهندسی می باشدمراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

19

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 349,215,000(سیصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  

پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.1  1.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1396/03/27 4/96/3476 بدوي رشت - 
رودباري - 
خیابان 
شهید میري

 

4-3-10036-10-1-0-0 20

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 107-1394/12/27 بصورت 
3 طبقه روپیلوت در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 557.88 متر مربع صادر گردیده است. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام آجر چینی میباشد. از بابت اضافه بنا در همکف به 

مساحت 21.43 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 
4/95/3192-1395/09/24 میباشد. حالیه کف سازي و نازك کاري سقف اجرا نشده و رعایت 
ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامی است. تعداد 5 پارکینگ تامین شده و لذا کسري 
پارکینگ ندارد.  لذا تا این مرحله داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه ساختمانی به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه اول  بمساحت 20.26 متر مربع 1 

اضافه در طبقه دوم بمساحت 20.26 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 20.26 متر مربع-3

کاهش بخشی از مساحت راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به زیربناي مفید در همکف و -4
طبقات مجموعا بمساحت 14.32 متر مربع ( هر طبقه 3.58 متر مربع )
مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

20

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سید اسماعیل مهدویان ؛ بشرح  افزایش ببناي 
همزمانساز در همکف و طبقه  اول  جمعا بمساحت 182.5 مترمربع  با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 328500000(سیصد و  بیست و  هشت 
میلیون و  پانصد هزار )   ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 182.5  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/24 4/96/3479 تجدید 
نظر

رشت - 
جاده 
فومن- 
پشت میدان 
تره بار-خ 
ولیعصر - 
کوچه 

ولیعصر 1

4-1-10727-38-1-0-0 21

در خصوص میزان یک واحد کسري پارکینگ مستنداً به تبصره 5 قانون فوق االشاره 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 30,000,000(سی 

میلیون ) ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب ساختمان خالف ساز بر روي زمین نسقی برابر با خط 
عادي به مساحت 165 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت آن 160.17 مترمربع 
میباشد) به صورت یک طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت مسکونی و پارکینگ) به 
مساحت کلی 289 مترمربع ودر مرحله سفت کاري طبقه اول متوقف مانده اما طبقه همکف 
در حال بهره برداري می باشد.ملک فوق در مرحله احداث طبقه همکف به مساحت 100 
مترمربع داراي راي بدوي تخریب و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 

6161-91/04/26 مبنی بر جریمه نقدي میباشد که ازبابت آن داراي سوابق در واحد خالف و 
درآمد میباشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي 
همزمانساز به مساحت تقریبی 41.25 مترمربع در همکف و احداث یک طبقه به مساحت 
147.75مترمربع که از این مقدار به سطح 6.5 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام  و 
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.قابل ذکر است در همان سال گزارش 
کارشناسی و نقشه هاي معماري بصورت یک طبقه بر روي پیلوت به زیر بناي کلی 292 
مترمربع  و یک باب کسري پارکینگ و گواهی استحکام در پرونده فنی ملک موجود بوده اما 
راي تجدید نظر بر اساس راي بدوي صادر شده و در آن اشاره اي به طبقه اول و یک واحد 
کسري پارکینگ نشده است.با توجه به سوابق اشاره شده به صورت 100 مترمربع خارج از 
تراکم  مابقی اعیانات که براي آن رایی صادر نشده به سطح 189 مترمربع داخل تراکم می 
باشد.برابر خط پروژه شماره 5130-95/03/17 فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

21

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث 
بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا  و به جهت 
عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 

2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 5,677,500(پنج میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 113.55  1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3520 تجدید 
نظر

رشت - 
رازي 
-یونس 
آباد-کوچه 
چهارم-انته
اي کوچه 
ششم

4-3-10050-3-1-0-0 22

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 138.53 مترمربع بوده که به سطح 
113.55 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 135.53 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 113.1 متر مربع به صورت اعیان 

میباشد.مساحت باقیمانده زمین 3 متر مربع میباشد که به سطح 0.45 متر مربع ان بصورت 
اعیان بوده و کل آن خارج از تراکم میباشد..تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

22

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

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 کسري پارکینگ 1396/04/20 4/96/3524 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
انتهاي 
هنرپرور - 
کوچه پنجم 
- روبروي 
سپنتا

4-2-20710-79-1-0-0 23

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  17,112,000(هفده میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 55.2  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 
ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 191,115,000(یکصد 

و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  پانزده هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 82.2  0.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر یگ برگ فروش نامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین که 
مساحت وضع موجود آن برابر کروکی ارائه شده  75 مترمربع میباشد.حالیه مالک اقدام به 
احداث یکباب ساختمان دو اشکوبه خالف ساز در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 137.40
مترمربع از جنس اسکلت بتن آرمه و با قدمت سال 92 نموده است که تخلفات به شرح زیر 
به سطح 55.2 مترمربع  -2.به سطح 82.2 مترمربع خارج از تراکم میباشد -1:خواهد بود
ابعاد پاسیو  -4.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3داخل تراکم میباشد
برابر وضع موجود و عرض 8 متري طرح تفصیلی جدید به سطح تقریبی رعایت نگردیده است
6 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد شرق قرار دارد.قابل ذکر است بازشوي درب به 
.سمت معبر عمومی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

23

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست. با توجه به قدمت بنا، ضرورت 
قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 

مبلغ  1,806,250(یک میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 72.25  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/08 4/96/3529 تجدید 
نظر

یونس آباد -
 -

مطهري--د
هم

4-3-10047-18-1-0-0 24

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 118.95 مترمربع بوده که به سطح 
72.25 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 118.95 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 72.25 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/13 4/96/3532 بدوي یخسازي -
شهداي 
گمنام 
-جنب 
نمایشگاه 
خانه ماشین

4-2-10427-22-1-0-0 25

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
252531-95/12/9 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   760000000(هفتصد و  

شصت میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 249.27  0
 

3100000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1396/04/13 4/96/3532 بدوي یخسازي -
شهداي 
گمنام 
-جنب 
نمایشگاه 
خانه ماشین

4-2-10427-22-1-0-0 25

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه به شماره 85-93/12/14 بصورت تجاري مسکونی(یک طبقه 
مسکونی روي یک باب مغازه)  و با زیر بناي کل 182.60 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و برابر بازدید صورت گرفته و نقشه برداري ارائه 

:شده موارد خالف به شرح ذیل تقدیم میگردد
.اضافه بناي مغازه به مساحت 1.09 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-1
.تغییر جانمایی ساختمان از شمال پالك به جنوب پالك(بدون تغییر زیربنا) -2

تبدیل محوطه باقیمانده پالك فوق به فضاي باز تجاري به سطح 248.18 مترمربع که از -3
این مقدار به سطح 99 مترمربع بصورت تبدیل محوطه 5 متر عقب سازي به محوطه تجاري 

.میباشد
از مغازه و محوطه تجاري ملک فوق به عنوان نمایشگاه ماشین استفاده میگردد که بابت -4
ان نیاز به تامین 6 واحد پارکینگ بدون مزاحم میباشد و با توجه به تامین 5 واحد واحد 
پارکینگ مستقل، یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد.(الزم به ذکر است یک واحد 
پارکینگ نیز در محوطه 5 متر عقب سازي جانمایی گردیده است که در صورت موافقت با 
محوطه 5 متر عقب ساز به عنوان محوطه تجاري کسري پارکینگ اعالم شده منتفی 

میباشد)
الزم به ذکر است زیربناي طبقه همکف 7.52 مترمربع و زیربناي طبقه اول1.62 مترمربع 
.کاهش یافته است، ضمنا ادامه راهپله تا بام به سطح 14.30 مترمربع اجرا نشده است

ضمنا بر روي قسمت پخ دروازه احداث گردیده است که مسدود نمودن ان در زمان پایانکار 
.الزامی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  15,949,500(پانزده میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار و  

پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 10.29  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/18 4/96/3534 تجدید 
نظر

رشت - 
نخودچر - 
خیابان سید 
جمال الدین 
اسد آبادي 
- نبش 
کوچه بهار 

18

4-1-10656-56-1-0-0 26

 با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  54,374,000(پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  

چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 8.77  2
 

3100000  , 1395 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ، ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه در این بند با ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ  124,651,000(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  
پنجاه و  یک هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 80.42  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک مذکور داراي پروانه احداث بناي تجاري مسکونی مشتمل بر یک باب مغازه و دو واحد 
مسکونی با زیربناي 335 مترمربع به شماره 54 مورخ 1394/10/17 می باشد. حالیه با ارائه 
فرم پیشرفت عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر ساختمان (محمد نیک فهم 
خوب روان) تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. طی بازدید به عمل آمده مشاهده گردید 
ساختمان مذکور در مرحله نازك کاري بوده و با زیربناي کل 424.19 مترمربع احداث شده 
است که داراي اضافه بنا در همکف و طبقات و مغازه می باشد. گزارش تخلف ملک به استناد 
نقشه برداري چون ساخت ساختمان ممهور به مهر مهندس مسعود دانش سدهی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.89 مترمربع که از این مقدار به مساحت 8.77 مترمربع  (1
به صورت اضافه بنا در مغازه بوده و به مساحت 8.78 مترمربع به صورت سایه کنسول می 

.باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.29 مترمربع (2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.29 مترمربع (3
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 5.72 مترمربع(4

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه: 10.95 مترمربع(5
به استناد پروانه صادره به مساحت 49.81 مترمربع در تعریض واقع شده است که برابر خط 

.پروژه 427 مورخ 1396/07/05رعایت گردیده است

.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

26

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 310,464,000(سیصد و  ده میلیون و  چهارصد و  شصت و  

چهار هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 61.6  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 4/96/3535 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی--ش
هید 
جوادزاده

4-3-10040-93-1-0-0 27

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 69مورخ 1394/12/25  بصورت ساختمان 
4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با نضمام زیرشیروانی با زیربناي 740.95 مترمربع صادر 
گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري 
اضافه بنا در  -1ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
طبقه همکف بسطح 12.32 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60%  2- اضافه بنا در طبقات اول 
الی چهارم بسطح 49.28متر مربع (هر طبقه 12.32متر مربع )خارج از تراکم و طول %60 3- 
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع .کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 30.37 مترمربع
2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست 

.گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

27

با توجه به محتویات پرونده قطع نظر از اینکه شهرداري طی نامه شماره 
1395/267451مورخ 95/12/25 اعالم مینماید مالک داراي بالمانع میباشد ، 

همانطوري که به صراحت ماده 100 قانون شهرداریها و تباصر آن هر گونه عملیات 
ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می بایست در کمیسیون موضوع ماده و 
قانون اخیرالذکر مورد رسیدگی قرار گیرد لذا صدور گواهی بالمانع براي مالک مجوز 
قانونی تلقی نمی گردد ، علی ایحال با توجه به اعتراض مالک نسبت به اعتراض صادره 
بدوي کمیسیون با توجه به قدمت و موقعیت مکانی ملک ضمن نقض راي بدوي در 

ضریب جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی  راي به جریمه به مبلغ  1,782,500
(یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد .

جریمه 71.3  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3541 تجدید 
نظر

-
رازي--مطه
ري

4-3-10049-8-1-0-0 28

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی به مساحت 
95.65 متر مربع برابر سند (مفروز) و برابر نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت 
عرصه 95.3 مترمربع بوده که به سطح 71.3 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک 
فوق به مساحت 95.3 متر مربع در حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق 
در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به سطح 71.3متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه 

مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
احتراما ملک فوق برابر سند به مساحت 95.65 متر مربع میباشد و ******.تقدیم می گردد
از بابت اعیانات داراي بالمانع شماره 2/33/9244 مورخ 1377/05/06 و سابقه در واحد خالف 
میباشد.بعد از بالمانع فوق خالفی مشاهده نگردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

***********.می گردد

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج 
میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 کسري پارکینگ 1396/02/16 4/96/3551 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
فاز 2 عینک

4-2-10385-152-1-0-0 29

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث 
بناي بدون مجوز، محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا  و به جهت 
عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 

2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 12,868,875(دوازده میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت 

هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.55  1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 63.55  
مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک  و داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت 
حدود63.55 مترمربع  میباشد . که برابر طرح تفضیلی کل عرصه واعیان در کاربري  پارك 
عمومی  فرا منطقه اي  قرار دارد و بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري پارك عمومی فرا 
منطقه اي کل اعیانات خارج از تراکم و از بابت واحدمسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ 
دارد. همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات هر کدارم بر اساس سال وقوع تخلف با اعمال  ضریب 0.50 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب  یک به ضریب0.50) جریمه بمبلغ  12,363,750
(دوازده میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 64.35  0.5
 

650000  , 1365
 , 1389

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3553 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
نامجو - 
کوچه الدن 
- انتهاي 
کوچه - 
سمت راست 
- بعد از 

پالك 1140

4-3-10022-47-1-0-0 30
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی محصور مشتمل بر انبار مسکونی و سرو یس 
بهداشتی برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت  عرصه 294.45 متر مربع و اعیانات شامل 
یکباب انباري بمساحت 35.85 متر مربع با قدمت حدود 6سال و یکباب انباري دیگر  
بمساحت 23.39 متر مربع با قدمت حدود 30سال و سرویس بهداشتی بمساحت 5.11متر 
مربع با قدمت حدود 30سال  جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه 

و انعکاس ملک بر روي آن می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه شماره 748 ملک فوق کآل در حریم رودخانه گوهررود قرار دارد ( ***
بمساحت حدود235 متر مربع در حریم حفاظتی اداره آب  و بمساحت حدود 59.45 متر 
مربع در حریم نوار فضاي سبز حیم رودخانه  قرار دارد ) و انباریهاي احداثی کال خرج تراکم 
میباشد درخواست پاسخ استعالم راه و شهرسازي را دارد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

   میگردد

30

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همکف و طبقه اول ، به مبلغ  651000(ششصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 42.  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 4/96/3563 بدوي رشت -بین 
فلکه رازي و 
فلکه گاز- 
شهیدنظري 
- خمینی

4-3-10262-6-1-0-0 31

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد دوم و احداث راه پله به 
بام، به مبلغ  321,082,500(سیصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتاد و  دو هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.05  1.5
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید گزارش ذیل صرفا جهت مختومه نمودن پرونده جاري و بدون بازدید و بر اساس مستندات 
موجود در پرونده خالف تنظیم گردیده و هرگونه تخلف جدید یا مغایرت احتمالی متعاقبا 

/قابل بررسی است./ع.ا
-------------------------------------------------------------

------------------------------
متن گزارش کارشناسی منتهی به راي کمیسیون :  مکان بازدید شده ساختمان در حال 
احداث می باشد که بابت ان پروانه به شماره 82مورخ 94/12/27 در 2 طبقه(یک واحد 

مسکونی دوبلکس)  و با زیر بناي کل 157.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و 

: خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 %اضافه بنا در همکف بسطح 0.21متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60 -1

 %اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 0.21متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60 -2
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به کسر راه پله این طبقه بسطح57.16 متر مربع -3

 اضافه بنا بصورت احداث راه پله به بام بسطح  11.89 متر مربع -4
 تعداد واحدها یک واحد افزایش یافته رعایت دو واحد پارکینگ  میگردد -5

درخواست پروانه احداث مرحله سوم را دارند  مراتب جهت صدور دستور بعدي  تقدیم 
.میگردد

31

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي حسین نظري کرنق و 
شرکاء  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بنا  مغازه و بالکن تجاري  جمعاً 

بمساحت 4.97 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
4.97 مترمربع بمبلغ  66,796,800(شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  نود و  شش 

هزار و  هشتصد)ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 4.97  4
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/16 4/96/3567 بدوي بلوار -
شهید 
بهشتی--ر
وبیاتی

4-3-10026-10-1-0-0 32

و نیز در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراز 25 مترمربع مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می نماید

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

همچنین در خصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  جمعاً به متراژ 53.01   
مترمربع مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون فوق االشاره حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  267,170,400(دویست و  شصت و  هفت 

میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 53.01  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3567 بدوي بلوار -
شهید 
بهشتی--ر
وبیاتی

4-3-10026-10-1-0-0 32
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخه 94/12/27 در 4 طبقه بر 
روي مغازه (به صورت 2 باب مغازه بانضمام بالکن و 4 واحد مسکونی )به زیر بناي کلی 

1120.85 متر مربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:وآجرچینی بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

توسعه بناي مغازه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از بناي پیلوت به تجاري به سطح 0.61 -1
.متر مربع

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 10.26متر مربع به صورت سایه کنسول-2
توسعه بناي بالکن تجاري به صورت تبدیل قسمتی از بناي انباري به تجاري به سطح -3

.4.36 متر مربع
توسعه بناي مسکونی در نیم طبقه به صورت تبدیل قسمتی از انباري به مسکونی به سطح -4

.4.17 متر مربع
.اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 0.15 متر مربع مربع-5

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.65 مترمربع-6
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.65 مترمربع-7
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.65 مترمربع-9

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.65 مترمربع-10
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-11

همچنین داراي کاهش بنا  در طبقه زیرشیروانی به مساحت  1.67 متر مربع میباشد.حد 
.نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما برابر ضوابط پارکینگ مالک موظف به تامین 2 باب پارکینگ تجاري و 5 باب ****
پارکینگ مسکونی بوده که در زمان صدور پروانه دو باب پارکینگ تجاري را خریداري 
کرده.حالیه داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی (قطعه 4)میباشد.مراتب جهت صدور 

******.دستور مقتضی تقدیم میگردد

32
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص تخلف ساختمانی آقاي حمید رضا مرادي ؛ موضوع گزاش شهرداري منطقه 
4؛ نظر به اینکه تخلف اعالمی در برابر دادنامه شماره   2485 مورخ 95.10.11    دیوان 
محترم عدالت اداري  داراي  راي تجدید نظر مجدد به تاریخ 96.5.28  ؛ می باشد ؛ لذا 
طرح مجدد این پرونده در غالب پرونده بدوي ؛ قابلیت طرح مجدد را نداشته ؛فلذا 

ضمن نقض راي بدوي شماره 4.95.2670 مورخ 95.9.17   صادره از کمیسیون شعبه 3 
ماده صد ؛ تخلف اعالمی سالبه به انتفاء موضوع می باشد ؛ همچنین با عنایت به حضور 
مدیریت وقت  شهرداري منطقه 4 ( آقاي مقصودي )در جلسه کمیسیون طرح مجدد 
چنین پروند هایی در غالب پرونده بدوي  تخلف اداري محسوب گردیده  ؛ فلذا ضمن 
تذکر به عوامل ذیربط مدیریت شهرداري منطقه شخصاً با نظارت کافی و وافی نسبت 

به بروز تخلفات مشابه پیشگیري نماید

سایر 283.42  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/29 4/96/3571 تجدید 
نظر

آیت اهللا -
رودباري-ش
هرك 
مصطفی 
-خمینی
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توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 247 مورخ 91/11/9 با زیر بناي کل 
974.15 مترمربع در 4/5 طبقه ( 3 طبقه روي مغازه) صادر گردیده است.عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده است. برابر بند 1 مورخ 87/07/02 کمیسیون ماده 5 با احداث بنا به صورت 3
 طبقه بر روي تجاري و ا افزایش تراکم موافقت گردیده است.همچنین برابر صورتجلسه مورخ 
73/12/01 عرصه از اداري به نوار تجاري تغییر کاربري یافته است. در مرحله نازك کاري 
ملک فوق بابت تخلفات:(1- احداث بناي مسکونی خارج از عمق پروانه به سطح 36.5 
مترمربع 2- تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 61.84 مترمربع 3-افزایش بناي 
بالکن تجاري به سطح 146.58 مترمربع که از این مقدار به سطح 106.81 مترمربع بصورت 
تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن مغازه میباشد. 4-افزایش بنا در طبقه دوم به سطح 
54.39 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.28 مترمربع به صورت کنسول سمت خیابان 35
 متري رودباري میباشد. 5-افزایش بنا در طبقه سوم به سطح 54.39 مترمربع که از این 

مقدار به سطح 13.28 مترمربع به صورت کنسول سمت خیابان 35 متري رودباري میباشد. 6
-افزایش بنا در طبقه چهارم به سطح 54.39 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.28 
مترمربع به صورت کنسول سمت خیابان 35 متري رودباري میباشد. 7- احداث یک طبقه 
مازاد به سطح 256.75 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.28 مترمربع به صورت کنسول 
سمت خیابان 35 متري رودباري میباشد. 7-افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت احداث 
انباري در زیرشیروانی به سطح 46.25 مترمربع. 8- افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 
8 واحد مسکونی و کاهش تعداد مغازه ها از 2 باب به یکباب مغازه. 9- 3 واحد کسري 
پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به 
سطح 350.78 مترمربع) داراي سوابق در واحد خالف و راي تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 
مورخ 94/11/06 مبنی بر اعاده به وضع اولیه واحد هاي تجاري و جریمه اضافه بناي مسکونی 
میباشد که مالک شخصا اجراي راي نموده اند وپرونده مختومه گردیده است. حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده است و با توجه به بازدید صورت گرفته  مجددا داراي تخلفات ذیل 

:بر خالف مدلول پروانه میباشد
تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 61.84 مترمربع و کاهش تعداد مغازه ها از 2 -1

    .واحد به 1 واحد تجاري
افزایش بناي بالکن تجاري به سطح 146.58 مترمربع که از این مقدار به سطح 106.81 -2

.مترمربع بصورت تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن مغازه میباشد
  .سه واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -3

برابر نامه سازمان آتش نشانی ساختمان مورد سخن مشمول ضوابط ایمنی جدیدي 
نمیگردد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد
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.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   2,420,712,000(دو میلیارد و  چهارصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  

دوازده هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 288.18  2.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/02/16 4/96/3572 تجدید 
نظر

-
منظریه-گل
ستانی-ارغو
ان

4-3-10116-302-1-0-0 34

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 128 مورخه 93/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 

971.75 صادر گردیده است.درحال حاضرعملیات ساختمانی درحد سفت کاري بوده و تا این 
اضافه بنا در طبقه همکف -1:مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48.86 مترمربع-2به مساحت 50.78 مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 48.86 -4بنا در طبقه دوم به مساحت 48.86 مترمربع
با توجه به اینکه مجموع -6اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.86 مترمربع-5مترمربع
اضافه بناي فوق بیشتر از 5% زیربناي پروانه است ، تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه به 
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه .سطح 54.5 متر مربع موضوع تخلف ساختمانی می باشد
زیرشیروانی به سطح 37.04 متر مربع میباشد. داراي کاهش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد 
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه .به 4 واحد مسکونی بوده وفاقد کسري پارکینگ میباشد
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه بناي تجاري 
مازاد بر مدلول پروانه اصداري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با 
جریمه به مبلغ 209,445,600(دویست و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 19.18  3.25
 

3360000  , 1392 توسعه بناي تجاري 1396/02/16 4/96/3576 تجدید 
نظر

شهید -
بهشتی-است

قامت1
-جنب 
نمایشگاه 
اتومبیل

4-2-10084-66-1-0-0 35

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقات 
همکف الی چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 

مبلغ 1,571,430,000(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  سی 
هزار ) ریال، عینا تایید می گردد 

جریمه 267.25  1.75
 

3360000  , 1392 تبدیل انباري به مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 377,596,800(سیصد و  
هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 224.76  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3576 تجدید 
نظر

شهید -
بهشتی-است

قامت1
-جنب 
نمایشگاه 
اتومبیل

4-2-10084-66-1-0-0 35

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص یک قطعه کسري 
پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
105000000 ریال، عینا تایید می گردد و اما درخصوص کسري پارکینگ قطعه دوم، 

باتوجه به منتفی دانستن تخلف افزایش واحد از سوي کمیسیون به شرح فوق، ضمن 
نقض راي بدوي در این قسمت، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 105000000 
ریال صادر می گردد. جمع کل جریمه در این قسمت 210,000,000(دویست و  ده 

میلیون ) ریال می باشد. 

جریمه 50  1.25
 

3360000  , 1392 کسري پارکینگ

درخصوص 100.32 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق 
نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، 

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

سایر 100.32 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق بند 9 صورتجلسه مورخ  1391/07/03 کمیسیون ماده پنج وطبق 
پروانه ساختمانی شماره 3 مورخ 1392/08/25 با استفاده از سقف تراکم اعطائی  بصورت 
ساختمان پنج طبقه روي پیلوت و چهار طبقه روي یکباب مغازه بسطح 23متر مربع و بالکن 
بسطح 7.66متر مربع با زیربناي کل 519.66مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه 
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 32.74  -1:ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد

تبدیل 19.18متر مربع از پیلوت به مغازه و افزایش  -2 %مترمربع،خارج از تراکم و طول 60
اضافه بنا در طبقه اول  -3 سطح مغازه از 23متر مربع برابر پروانه صادره به 42.18متر مربع
بسطح 55.74متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60%و تبدیل 45.5متر مربع از انباري این 
اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم بسطح 130.96 -4 طبقه برابر پروانه صادره به مسکونی

اضافه بنا در راه پله به بام  -5%متر مربع (هر طبقه 32.74متر مربع )خارج از تراکم و طول 60
افزایش  -7حذف و عدم اجراي بالکن مغازه بسطح7.66متر مربع -6بسطح2.31متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی از چهار واحد برابر پروانه صادره به پنج واحد که منجر به کسري 
پارکینگ ساختمان شده است (بسطح 100.32متر مربع) با توجه به اینکه اضافه بناي 
ساختمان طی ردیف سوم اعالم شده متراژ قید شده  بسطح 100.32متر مربع  جزو اضافه 
بناي ساختمان نبوده و تحت عنوان کد 33برابر نامه شماره ش ر 1394-159617 مورخه 
1394/10/06 معاونت محترم شهرسازي و معماري، به عنوان «افزایش تعداد واحد مسکونی» 
ضمنا ملک فوق  -9 تعداد دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -8 گزارش شده است
داراي راي کمسیون ماده 5 مطابق بند 9مورخ 1391/07/03 میباشد و مطابق بند 19 مورخ 
92/08/05 که در صورت تخطی مالکان از مصوبات کمسیون ماده 5 و احداث بناي مازاد بر 
آراي صادره کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق راي کمیسون ماده 5را به عنوان تخلف 
ساختمانی محسوب و به دبیرخانه کمسیون ماده 100 اعالم نماید، بنابراین تراکم اعطایی در 
هنگام صدور پروانه جمعآبه سطح 224.76 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب 
میگردد.(الزم به توضییح است از مقدار224.76 متر مربع بسطح 52.76متر مربع بصورت 
مازاد بر تراکم درحد تراکم گیري در طبقات مجاز بوده و بسطح  172متر مربع بصورت طبقه 
مازاد بر طبقات مجاز در طبقات چهارم و پنجم میباشد) درخواست گواهی عدم خالف دارند 

.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 

حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ، به مبلغ 17,253,000
(هفده میلیون و  دویست و  پنجاه و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.8  1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 4/96/3582 تجدید 
نظر

طرح گوهر 
رود

4-2-10267-106-1-0-0 36

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی نسقی میباشد که برابر 
نقشه معماري ارایه شده از طرف متقاضی مساحت عرصه 63.75 متر مربع بوده که به سطح 
56 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.ملک فوق بدون مجوز با مصالح آجري و با قدمت 
 G) سال 85 احداث گردیده است.از ملک فوق به مساحت 35.45 متر مربع در حریم رودخانه
قرار دارد که کل آن از اعیان میباشد.مساحت باقیمانده زمین 28.3 متر مربع میباشد   (311
که به سطح 21.35 متر مربع ان بصورت اعیان بوده و به دلیل قرار گرفتن آن در کاربري 
کل آن خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور  (T S211 )  نمایشگاه فصلی تثبیت شده

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض آقاي یوسف یوسفی پرمهر نسبت به راي شماره  4.95.3359 
مورخ 95.12.17  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی1.75  به 1.5 برابر ارزش آن 

نسبت به مساحت 120.75   مترمربع(مفاد بند 1 راي بدوي به مبلغ   608,580,000
(ششصد و  هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد  و 
در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي ؛  راي اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا 

تایید و استوار می نمایدگردد.

جریمه 1339.3  0
 1.5 
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3587 تجدید 
نظر

رشت -خ 
استقامت - 
ك شهید 
رجائی-کوچ
ه دوم

4-2-10280-6-1-0-0 37

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 1 مورخه 95/04/22 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1218.55مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج 
 -2.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.13 مترمربع -1:از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  -3.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.18 مترمربع
اضافه بنا در طبقه  -5 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.18 مترمربع -4 28.18 مترمربع
 -7 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.9 مترمربع -6 چهارم به مساحت 28.18 مترمربع
برابر طرح تفصیلی جدید و صدور پروانه هاي مرحله اي ،بدلیل عدم دریافت پروانه مرحله 
دوم در مرحله اتمام فنداسیون وبا توجه به اینکه عملیات ساختمانی اکنون در مرحله 
آجرچینی می باشد،کل زیر بناي پروانه به سطح 1218.55مترمربع به صورت داخل تراکم به 
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.الزم به ذکر است تخلفات .عنوان تخلف گزارش می شود
و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب 
.جهت دستور تقدیم می گردد

37

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 262,080,000(دویست و  شصت و  دو میلیون و  
هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 156  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3590 بدوي رشت 
-شهرك 
قدس(شهید 
بهشتی)--
10 متري 
دوم

4-3-10139-4-1-0-0 38

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 761,518,800(هفتصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  

هجده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.51  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 95 مورخه 1393/12/26 (با  تمدید به تاریخ 
1394/12/26) به صورت ساختمان 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام  
انباري در زیر شیروانی) با زیربناي کلی 587.40 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است. تا این مرحله از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به 
سطح 19 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 104مترمربع  (هر طبقه 26
مترمربع ) ، اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.05 مترمربع ، تخطی از تبصره 7 ضوابط 
سقف تراکم به مساحت 156 مترمربع، داراي سوابق در بایگانی تخلفات و راي کمیسیون ماده 
صد به شماره 4/96/3590 مورخه 1396/02/16 می باشد. برابر نقشه هاي معماري ارایه شده 
، داراي افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به مساحت 85.16 مترمربع (برابر 
نامه شماره ش ر 1394-166296 مورخه 1394/10/15 معاونت معماري و شهرسازي) بوده که 
در گزارش ارسالی قبلی به کمیسیون (بازدید مورخه 95/10/14) ذکر نشده بود. فعال با توجه 
به نقشه هاي معماري ارایه شده کسري پارکینگ ندارد لکن اظهارنظر قطعی در خصوص 
تامین پارکینگ پس از آزمون عملی هنگام پایانکار ارایه می گردد. الزم به ذکر است داراي 
پرونده شکایت جاري توسط همسایه مجاور به شماره 641792 به دلیل ریزش بتن روي سقف 
پالك مجاور و آسیب آن می باشد. رعایت ارتفاع پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام و سایر 
ضوابط منضم به پروانه ، هنگام پایانکار الزامی است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. 

//ع.ا

38

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  

سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

303750  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/13 4/96/3593 بدوي رشت - 
احمدگوراب 
-کوچه 
شهید رضا 
میرزایی

4-1-20728-55-1-0-0 39

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  787,016(هفتصد و  هشتاد و  هفت 
هزار و  شانزده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.91  0.1
 

303750  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,576,122(بیست و  یک میلیون و  پانصد 

و  هفتاد و  شش هزار و  یکصد و  بیست و  دو) ریال صادر می گردد. 

جریمه 94.71  0.75
 

303750  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 4/96/3593 بدوي رشت - 
احمدگوراب 
-کوچه 
شهید رضا 
میرزایی

4-1-20728-55-1-0-0 39

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباب ساختمان ویالیی-دوبلکسی به زیربناي کلی 120.62 مترمربع 
بر روي پالك ثبتی 45/994 به مساحت عرصه،طبق سند 110.14 مترمربع که مالک بدون 
مجوز ابتدا در سال 78 قسمت ویالیی ملک به مساحت 52.5 مترمربع را احداث ،سپس در 
سال 86 مجددا بدون مجوز قسمت دوبلکسی را احداث نموده است.همچنین مالک از قسمت 
پایینی دوبلکسی به عنوان مسکونی بهره برداري می نماید که بدلیل نداشتن حداقل 

مساحت یک واحد مسکونی شرایط یک واحد مسکونی را ندارد.یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی دارد.از  اعیانات به سطح 94.71 مترمربع داخل تراکم و به سطح 25.91 مترمربع 
خارج از تراکم میباشد.به جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد 
*** باستناد خط پروژه 1530-95/04/29 به سطح 25.5 مترمربع در تعریض کوچه هاي 8 و 
.6 متري حد شرق و جنوب قرار دارد*** مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 139,221,600(یکصد و  سی و  نه میلیون 
و  دویست و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 82.87  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3596 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
 - رزمندگان

4-2-10302-22-1-0-0 40

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

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب    1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ 
765,273,600(هفتصد و  شصت و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 151.84  1.5
 

3360000  , 1395 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/02/16 4/96/3596 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
 - رزمندگان

4-2-10302-22-1-0-0 40

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مسکونی سه طبقه روي پیلوت به شماره 30 
مورخ 1394/08/04 با زیربناي 383.1 مترمربع می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و 
نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهندسین ناظر، ساختمان احداثی در وضع موجود با زیربتاي 

:516.89 مترمربع می باشد که گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.96 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 113.88 مترمربع -2
به مساحت 82.87 مترمربع تراکم مازاد در زمان صدور پروانه، اعطا شده است که به  -3
استناد تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، مصوب کمیسیون ماده پنج، به دلیل تخطی از سقف 
تراکم اعطایی، مساحت مذکور تخلف محسوب و به دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش می 

.گردد
به استناد ضوابط پارکینگ، از آن جایی که حداقل عرض دیوار به دیوار 3 متر تامین  -4
نشده است، لذا یک واحد کسري پارکینگ دارد. با توجه به بازدید مجدد از ساختمان مذکور 
.و ارائه نقشه اصالحی از سوي مالک، سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد

جانمایی راه پله و پارکینگ ها در مقایسه با پروانه صادره تغییر یافته است. انباري ها در 
زیرشیروانی اجرا نگردیده و در پیلوت جانمایی شده هم چنین مالک نسبت به جانمایی و 
نصب آساسنور مبادرت ورزیده است. به دلیل عدم تایید شروع عملیات ساختمانی توسط 
کارشناسالن شهرداري در فاصله زمانی یک سال پس از صدور پروانه ساختمانی، اعتبار 
پروانه مذکور به اتمام رسیده است. به استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,598,000(پنج میلیون و  پانصد و  نود و  

هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 9.33  0.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 4/96/3599 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
جنب مبل 
گلچین - 
کوچه شهید 
قربانی 
-کوچه 
شهید 
ورزلی- بن 
بست سوم 
- دست 
راست - 
انتهاي 
کوچه

4-1-10598-557-1-0-0 41

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرا صریح مالک در الیحه 
دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن بنظر نمی 
رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  
18,183,600(هجده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 151.53  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
88.88 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان یک طبقه روي 
پیلوت به صورت یک واحد مسکونی به زیربناي کل 160.86 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت 
سال 87 احداث شده است. از کل زیربناي فوق به سطح 18.65مترمربع خارج تراکم و به 
سطح 142.21مترمربع داخل تراکم می باشد. با توجه به عدم رعایت دو متر حیاط خلوت 
سراسري در طبقه اول نسبت به پالك حد شرق اشرافیت دارد. برابر خط پروژه شماره 
/1701-95/12/05 فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بناي مسکونی در نیم طبقه ، راي به جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان راي به اخذ جریمه بمبلغ  2,618,000(دو میلیون و  ششصد و  هجده هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 6.16  0.5
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3602 بدوي باقرالعلوم -
2-کوچه 

20-

4-1-10706-17-1-0-0 42

با توجه به راي اعاده  به وضع بناي مسکونی ؛ کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 50 850000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
139.5 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی دوبلکس به 
زیربناي کلی 138.7 مترمربع احداث شده است که از بابت آن به صورت یک واحد مسکونی 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 16587-89/08/02 و راي تجدیدنظر به شماره 
18900-89/09/22 می باشد. طی بازدید مشاهده می شود که مالک اقدام به تبدیل پیلوت به 
سطح 34 مترمربع به زیربناي مسکونی نموده (قدمت 1390) که مشترکا با طبقه دوبلکس 
تشکیل یک واحد مسکونی مستقل را می دهد و ساختمان کال به صورت دو واحد مسکونی 
در آمده است. به این واسطه مشمول 2 واحد کسري پارکینگ است، همچنین برابر نقشه 
هاي معماري ارایه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه به سطح 6.16 مترمربع می 
باشد. رعایت حیاط خلوت سراسري نشده است. مطابق خط پروژه شماره 95/12/05-988 

/فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

42

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 11200-13950132 مورخ 95/12/07 کارشناس عمومی نظام مهندسی به استناد 

تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  524,400(پانصد و  
بیست و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً 
در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 

ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 104.88  0.1
 

50000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 4/96/3604 بدوي عینک خ -
امام 
حسین-- 
خ طالقانی 
 کوچه 23

4-1-10553-96-1-0-0 43

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی یک طبقه نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي 
عرصه بمساحت 187.07متر مربع و اعیان بمساحت 104.88 متر مربع بالمانعی ارائه ننمودند 
و بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 28 سال( تاریخ نصب کنتور برق 1367/02/12) 
احداث شده است  به استناد خط پروژه شماره 701 ملک فوق جمعآ بمساحت حدود 24.5 
متر مربع ( 8.5متر مربع از اعیان و 16 متر مربع از عرصه ) در تعریض کوچه 6متري قرار دارد 
 و کل بناي احداثی داخل تراکم میباشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم تخلف در سطح طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 74,625,600(هفتاد و  چهار 
میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.42  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 4/96/3607 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
شهریاران - 
کوچه 

فرهنگ 1

4-2-10263-14-1-0-0 44

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 106مورخه 93/12/28 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 6  واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 923.7 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می باشد.تا 
اضافه بنا در طبقه -1:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
-3اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.75 مترمربع-2.همکف به مساحت 5.24 مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت -4 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.75 مترمربع
اضافه بنا در -6اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.75 مترمربع-9.755 مترمربع

با توجه به اینکه مجموع اضافه بناي فوق کمتر از 5% *زیرشیروانی به مساحت 0.18 مترمربع
.زیربناي پروانه است ، تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه موضوع تخلف ساختمانی نمی باشد
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد..الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 

موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع 
.پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي میر سلیمان حسینی مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی بدون مجوز جمعاً بمساحت 76.42  
متر مربع ( کال داخل تراکم )با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد  ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب0.1 ارزش معامالتی بمبلغ   859,725
(هشتصد و  پنجاه و  نه هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد. 
ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 76.42  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 4/96/3619 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
نرسیده به 
پمپ بنزین 
عینک - 
جنب 
چلوکبابی 
مهران - 
اول خیابان 
امام حسین 
- بن بست 
سوم

4-1-10516-327-1-0-0 45

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 92.13 متر مربع (برابر نقشه برداري اداره ثبت )به 
صورت خالفساز یک باب خانه ویالیی به زیربناي 76.42 متر مربع با قدمت سال 79 با مصالح 
بلوك سیمانی احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.(قابل 
ذکر است در وضع موجود حد غرب ملک با 3 باب مغازه داراي نما و سقف مشترك میباشد 
که 2 باب از مغازه ها داراي سوابق در واحد خالف بوده و مغازه سوم فاقد سوابق میباشد.همه 
مغازه ها داراي فروشنامه جدا بوده و متقاضی تصویر یک برگ از پروانه ساختمانی به شماره 
182 مورخ 73/5/26 ارائه داده که هیچگونه تطابقی با وضع موجود ندارد.)برابر خط پروژه 
شماره 1943 به سطح 4.90 متر مربع از اعیان و به سطح 7.8 متر مربع از عرصه در تعریض 
کوچه 6 متري حد جنوب قرار دارد.کل اعیانات به سطح 76.42 متر مربع داخل تراکم 
میباشدحالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف و طبقات ، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 77,750,400(هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.14  1
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/03/20 4/96/3620 بدوي رشت - خ 
رودباري - 
خ شهید 
جواد زاده - 
ك گلستان 

1

4-3-10043-30-1-0-0 46

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي شماره 18 مورخ 1395/10/29  بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري  با زیربناي 566.85  
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده تا این مرحله و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می 
 -2  %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 5.68مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1:گردد
اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم بسطح 14.88متر مربع (هر طبقه 4.96متر مربع )خارج 

فضاي باز  -4 کاهش سطخ زیرشیروانی بمساحت 26.99متر مربع -3%از تراکم و طول 60
رعایت می گردد و کسري فضاي باز ندارند درخصوص فضاي سبز پس از اجراي کف سازي در 
رعایت پارکینگ می گردد شایان ذکر است که رعایت  زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد
ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی 
است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می 
الزم به توضییح است فقط گزارش فوق مورد تائید است و فرم  تحلیل تعیین ***.گردد

 خالف خودکار اشتباه است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 257312 مورخ 95/12/15 مبنی بر رعایت 
اصول فنی ، بهداشتی و رعایت خط آسمان در همجواري ، و همباد بودن با ساختمان 
هاي مجاور و نیز بهره گیري از نور مناسب ، ضرورتی براي قلع بنا احراز نمیگردد ، لذا 
راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی  بمبلغ 603590400(ششصد و  
سه میلیون و  پانصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید .

جریمه 119.76  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/02/16 4/96/3621 بدوي رشت 
-استقامت-
- کوچه 
شقایق

4-2-10118-24-1-0-0 47

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 97مورخه 94/12/27 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 433.48 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا 
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.76 -1:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه دوم به -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.76 مترمربع-2مترمربع
کاهش -5اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.76 مترمربع-4مساحت 26.76 مترمربع
.فضاي مشاع راه پله و آسانسور و افزایش بناي مفید در مجموع به سطح 12.72 متر مربع
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 2.27 متر مربع میباشد.فاقد 
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي .کسري پارکینگ میباشد
ساختمان در حد سفت  کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

47

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/13 4/96/3623 تجدید 
نظر

آسایشگاه 
معلولین - 
خ جانباز 
انتهاي خ 
دست چ 

ك17

4-2-10602-694-1-0-0 48

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  417,880,000(چهارصد و  هفده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار )ریال 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.8  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب ساختمان یک اشکوبه احداثی بر روي یک قطعه 
زمین نسقی به سطح 70 متر مربع میباشد که مساحت اعیان آن برابر نقشه معماري ارایه 
شده از طرف متقاضی به مساحت 67.4 متر مربع در طبقه همکف ( به سطح 52 متر مربع به 
صورت سوئیت و به سطح 15.4متر مربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ) و به سطح 67.4 
متر مربع در طبقه اول میباشد.ملک فوق به صورت خالفساز با مصالح آجري  و با قدمت سال 
94 احداث گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  بوده  و ابعاد پاسیو نیز 

رعایت نگردیده است.به دلیل ساختن ملک فوق درکاربري فرهنگی کل ملک به سطح 134.8
 متر مربع  خارج از تراکم میباشد.ملک فوق فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده صد به شماره 205806 مورخ 1395/10/08 مبنی بر ****
اصالح گزارش کارشناسی عین گزارش فوق تایید تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور 

****.مقتضی تقدیم می گردد

48

درخصوص 51.83  مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، بدیهی است با اجراي حکم 
تخریب (مغازه و سوئیت)، موضوع تخلف ، منتفی می گردد.

سایر 51.83  0
 

455625  , 1386 افزایش تعداد واحد 1396/09/14 4/96/3627 بدوي -
یخسازي--

کوچه18

4-1-10441-94-1-0-0 49

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه و به جهت عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همکف و طبقات، به مبلغ  9062382(نه میلیون و  شصت و  دو هزار و  سیصد و  

هشتاد و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.89  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 412 مورخه 1382/05/28 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي 216 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.از بابت اضافه بنا به سطح 45 
مترمربع (15 مترمربع در همکف و هر طبقه) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
14188-82/10/24 مبنی بر جریمه نقدي و راي تجدیدنظر به شماره 15073-82/11/09 مبنی 
بر تایید را بدوي می باشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح زیر 

:است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.63 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 18.57 مترمربع -2
 تبدیل پیلوت به یک واحد  مسکونی به سطح 58.46 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.63 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.63 مترمربع -5

تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که کل زیربناي  -6
افزایش تعداد واحد معادل بناي تبدیلی مسکونی می باشد

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
ارتفاع پیلوت از 2.40 متر به 2.70 متر افزایش یافته که محدود نمودن آن در حد 2.4 متر *

.در هنگام پایانکار الزامی می باشد
جانمایی ملک تغییر نموده است*

ابعاد پاسیو از  3*4 مترمربع به 2*3 مترمربع کاهش یافته است*
برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم می 

.گردد
*********************************************************

**************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4671-96/11/03 مبنی بر بررسی 
مجدد در صورت عدم پذیرش مغازه ، در صورت تخریب مغازه احداثی و بعد از جانمایی یک 
واحد پارکینگ (احداث درب ماشین رو و تخریب دیوار منتهی به راه پله)یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی حذف می شود و در بقیه موارد تغییري ایجاد نمی گردد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

*************
احتراما بر اساس  راي کمیسیون ماده صد به شماره 5172-96/12/08 داراي راي تخریب 

49

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مغازه احداثی می باشد لیکن به جهت وصول عوارض ،فرم تحلیل عوارض بر اساس  تخریب 
مغازه تنظیم شده است اما تاکنون تخریب صورت نگرفته است.96/12/22.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

***********
احتراما طی بازدید مجدد تخریب مغازه صورت گرفته است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

**********
احتراما پیرو گزارش قبلی  مازاد بر تراکم به علت تخطی از تبصره 7 به سطح 28.52 
مترمربع  به عنوان تخلف همزمانساز گزارش شده بود لذا با توجه به اینکه تاریخ پروانه 
صادره سال 82 می باشد موضوع تراکم اعطایی ،تخلف ساختمانی نمی باشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 554.1 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 7- 12/6/1395 مبادرت به 

احداث بصورت 5/3 طبقه در چهار واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 

رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 554.1 3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 4/96/3629 بدوي رشت - 
نامجو- ك 
شهید 
عاشوري 
نژاد

4-3-10005-120-1-0-0 50

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  465696000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و 

 ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.4  1.5
 

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

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ عرصه به مساحت 207.08 مترمربع که بر روي 
آن پروانه احداث بناي مسکونی سه طبقه روي پیلوت  به شماره 7 مورخ 1395/06/12 با 
زیربناي 554.1 مترمربع صادر گردیده است. بر اساس پروانه  فاقد عقب نشینی است. طی 
بازدید به عمل آمده عملیات اجرایی در حد سفت کاري می باشد. ساختمان احداثی با 

اضافه بنا  -1:زیربناي 638.7 مترمربع می باشد که گزارش تخلف ملک به شرح زیر می باشد
 -3اضافه بنا در طبقات به مسالحت 67.5 مترمربع -2در همکف به مساحت 22.5 مترمربع
از آن جایی  -4کاهش مساحت راه پله ها و افزودن آن به بناي مفید به مساحت 2.4 مترمربع
که مراتب اخذ پروانه مرحله اي از سوي مالک رعایت نگردیده است لذا به استناد بند 2 نامه 
شماره ش ر-48709-1395، مورخ 1395/03/18معاون محترم معماري و شهرسازي 
شهرداري رشت، زیربناي پروانه مرحله اول به مساحت 554.1 مترمربع به عنوان تخلف 
انباري ها از زیرشیروانی .ساختمانی در حد تراکم به کمیسیون ماده صد گزارش می گردد
حذف گردیده و در پیلوت اجرا شده است.حالیه مالک با ارائه فرم پیشرفت  عملیات 
ساختمانیی ممهور به مهر ناظر سازه تقاضاي پروانه مرحله دوم ساختمانی را دارد مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

50

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ  111,250,000(یکصد و  یازده میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.25
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/27 4/96/3631 بدوي شهرك -
قدس-10 
متري 
-چهارم

4-3-10180-6-1-0-0 51

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره 
75-93/11/30 در 4.5 طبقه(6واحد مسکونی) و با زیر بناي کل 865.52 مترمربع صادر 
گردیده است و در مرحله سفت کاري بابت تخلفات:(1-اضافه بنا در همکف به سطح 8.67 
مترمربع که از این مقدار به سطح 1.67 مترمربع بصورت احداث سرویس بهداشتی جداساز 
در حیاط میباشد. 2- اضافه بنا در طبقه اول به سطح 15.99 مترمربع 3- اضافه بنا در طبقه 
دوم به سطح 15.99 مترمربع 4- اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 15.99 مترمربع 5- اضافه 
بنا در طبقه چهارم به سطح 35.79 مترمربع که از این مقدار به سطح 19.80 مترمربع بصورت 
عدم رعایت عقب سازي در طبقه فوق میباشد. 6-افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 

واحد به 8 واحد مسکونی به سطح 105.20 مترمربع 7-دو واحد کسري پارکینگ مسکونی.8
-تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به سطح 122.87 مترمربع،) داري سوابق در واحد خالف و 
راي تجدیدنظر کمیسیون ماده مبنی بر جریمه اضافه بنا و اعاده به وضع اولیه تعداد واحد 
هاي مسکونی(با توجه به کسري پارکینگ) میباشد که مالک اقدام به تبدیل واحدها به وضع 
پروانه نمودند و پس از ان گواهی عدم خالف به شماره 608514-95/6/6 صادر گردیده 
است.همچنین در مرحله نازك کاري بعد از گواهی عدم خالف مالک اقدام به احداث سایبان 
فلزي در قسمتی از حیاط به مساحت 35.37 مترمربع نموده اند. که تعداد واحدهاي 
مسکونی از 6 واحد به 8 واحد  مسکونی به سطح 105.20 مترمربع  افزایش یافته است و 2 
واحد کسري پارکینگ دارد که در صورت موافقت با سایبان احداثی کسري پارکینگ اعالم 
شده منتفی میباشد.که از این بابت داراي سوابق در واحد تخلفات می باشد.قابل ذکر است 
در راي فوق در صورت رد شدن سایه بان داراي سه واحد کسري پارکینگ می شده است که 
اکنون با توجه به موافقت سایه بان و اینکه جنس اسکلت ساختمان با جنس اسکلت اصلی 
ساختمان یک دست نمی باشد بهره برداري از سایه بان فوق به جهت پارکینگ مجاز می 
باشدهمچنین پارکینگ هاي شماره 2 و 3 در صورت تزاحم همدیگر مورد قبول می 

باشد.پارکینگ شماره 8 بدلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازي مورد قبول نمی باشد (بدلیل 
عدم وجود 1 متر پشت خودرو به جهت پارك دوبله)لیکن به صورت عملی قابلیت پارك 
خودرو وجود دارد. **** داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.**** عرض 3 متر 
درب رعایت نمی گردد و به واسطه افزایش عرض درب، 6 واحد پارکینگ قابلیت عبور از آن 
را دارند.قابل ذکر است که در هنگام صدور پروانه نیز  پارك حاشیه رعایت نمی گردیده 
است.حالیه مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف با توجه به سوابق یاد شده را 

.دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی، به مبلغ  347,045,000(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  چهل و  پنج هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 111.95  1
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/09/12 4/96/3632 بدوي بلوارافتخار
ي-کوي 
دانش 

حجتی-کوچ
ه 

ششم-پال
  ك87-4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که بابت آن پروانه به شماره 73
مورخ93/11/29 در 4.5 طبقه و 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 562 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره برداري است  و 
ساختمان بصورت 3.5 طبقه در 5 واحد مسکونی اجرا گردیده است(طبقه چهارم حذف 
گردیده) و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه 

:به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا به سطح 19.27 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.27 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.27 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 19.27 مترمربع -4

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به پنج واحد مسکونی و با توجه به افزایش -5
.واحدها دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و حذف اسانسور و افزایش بناي مفید در -6
.همکف و طبقات به سطح 36.48مترمربع

ضمنا زیربناي ملک فوق در هنگام صدور پروانه در حد تراکم مجاز بوده و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه ندارد.الزم به ذکر است طبقه چهارم حذف گردیده و سطح زیرشیروانی 7.13 
مترمربع کاهش یافته است.حالیه درخواست مجوز حفاري بطول 2 متر موزائیک و 1.5متر بتن 
جهت نصب انشعاب آب را دارد الزم به توضییح است ملک فوق داراي درخواست جاري 
بشماره 637692 جهت ارسال به کمیسیون ماده صد  می باشد مراتب جهت دستور بعدي 

  تقدیم می گردد
.فقط تحلیل جهت محاسبه درآمدي وارد شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 73125000(هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 75  1.5
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/06 4/96/3635 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
ولکس - 
انتهاي 
کوچه 

باقرالعلوم - 
کوچه 
عمومی

4-2-10301-120-1-0-0 53

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي 
سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ  2,950,000(دو میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 
اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 118  0.1
 

250000  , 1390 دیوارگذاري

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین محصور به مساحت 
1059 مترمربع داراي اعیان بصورت یک باب خانه ویالیی به مساحت 75 مترمربع که بدون 
مجوز و با مصالح بنایی و قدمت حدود 5 سال احداث گردیده  است و با توجه به کاربري 
عرصه کل بنا خارج از تراکم میباشد. ضمنا داراي دیوارگذاري بدون مجوز به طول 118 متر با 
ارتفاع 2 متر با مصالح بلوکی و قدمت حدود 5 سال میباشد. برابر خط پروژه شماره 
430-95/7/6 حدود به سطح 69.5 مترمربع از ملک فوق در تعریض کوچه 10 متري حد 
جنوب قرار دارد. ضمنا حد غرب ملک فوق محل عبور نهر اب میباشد که برابر نامه اداره 
اب(ضمیمه پرونده) و خط پروژه شماره 430 حدودا به سطح 1 مترمربع از عرصه در حریم نهر 

.اب قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی  آقاي حسین معصومی ناصرانی  مبنی بر احداث بماي 

بدون مجوز به شرح یک باب ساختمان 1.5 طبقه به متراژ 128.79 مترمربع ؛ و یک باب 
کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع ؛ کال خارج از تراکم با قدمت حدود 23
 سال ؛ با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداریو با توجه به 
ارائه استحکام بنا  و نقشه هاي ساختمانی از سوي مالک ؛ ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 2و5 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 1.5 برابر  ارزش معامالتی نسبت بمساحت 128.79 مترمربع  و 1.5 برابر ارزش 
معامالتی نسبت به متراژ 25 متر مربع جمعاً  بمبلغ    29,472,300(بیست و  نه میلیون 

و  چهارصد و  هفتاد و  دو هزار و  سیصد)ریال صادر و اعالم میدارد. .

جریمه 151.14  1.5
 

130000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/16 4/96/3639 بدوي یخسازي -
ك استقالل 
ك 

جانباز-بن 
بست 6
-متري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به استناد سند مالکیت به مساحت تقریبی 118 متر مربع و 
در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بمساحت 114.41 متر مربع 
در حد شرق در -1: که داراي مغایرت در وضع موجود با سند مالکیت به شرح زیر می باشد
در حد جنوب -2.وضع موجود بطول 4 متر کمتر از مقدار اعالم شده در سند مالکیت میباشد
در حد -3.در وضع موجود بطول 0.4 متر کمتر از مقدار اعالم شده در سند مالکیت میباشد
داراي .غرب در وضع موجود بطول 0.81 متر کمتر از مقدار اعالم شده در سند مالکیت میباشد
اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1.5 طبقه روي پیلوت در مرحله  بهره برداري با 
اسکلت بتنی با قدمت در سال 1373 و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 128.79 متر مربع و 
تماما خارج از تراکم میباشد. همچنین  با توجه به ظوابط تمثیلی جانمایی پارکینگ و عدم 
تامین حداقل عرض 3 متر در پیلوت 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد. به استناد خط 
پروزه بشماره 997 بمساحت 19.78 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 24 متري قرار دارد. 
حالیه مالک تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور دستور هرگونه 

//مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

54

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا بشماره 1092-93.2.4از مهندس 
ناظر  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,682,572(یک میلیون 
و  ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد و  هفتاد و  دو) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 83.09  0.1
 

202500  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 4/96/3640 تجدید 
نظر

طرح مرداب 
عینک
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه به صورت خط عادي که برابر 
کروکی ارائه شده از سوي متقاضی  مساحت عرصه 181.58 مترمربع اعالم شده است.داراي 
اعیان بدون مجوز به مساحت 64.53 مترمربع به صورت یک باب خانه ویالیی و داراي سایه 
بان به جهت تامین پارکینگ به سطح 18.56 مترمربع با قدمت سال 1380 می باشد.قابل ذکر 
است ملک فوق از ملک هاي قرار گرفته در طرح مرداب عینک می باشد که داراي راي بدوي 
به شماره 4/95/3365 -95/11/09 مبنی بر تخریب ملک می باشد ، حالیه مالک با مراجعه به 
شهرداري مدارك ارائه نموده اند و گزارش به روز گردید.باستناد خط پروژه طرح مرداب 
عینک به سطح تقریبی 12.5مترمربع در فضاي سبز طرح مرداب عینک قرار دارد که کل این 
مقدار مرتبط با حریم کیفی مرداب می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

55

اما در خصوص سایر مفاد راي بدوي ؛ (بند ها ي 1و4 )اعتراض موجه و موثري بعمل 
نیامده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 162.89  0.5
 2 
 

303750  , 1382 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1396/03/09 4/96/3644 تجدید 
نظر

جاده -
فومن-بعد 
از پارك 
میخک-روب
روي بازارچه 
عینک

4-1-10518-285-1-0-0 56

در خصوص اعتراض وراث مرحوم بهروز رهبري صف سري نسبت به راي شماره 
4.95.2521 مورخ 95.4.30  راي  بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 

و مستندات مضبوط در آن ؛ و با عنایت به اعتراض مالک نسبت به برآورد ارزش 
سرقفلی بناي تجاري در راي بدوي ؛ ( مفاد بند 2 راي بدوي ) و  انتخاب کارشناس وفق 
مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 4529400000ریال ؛  مستنداً به تبصره 4  ماده 
صد قانون شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه 
کارشناسی به شماره 22 مورخ  95.10.19 به مبلغ 905880000 محکوم و اعالم می 

نماید

جریمه 147.21  0
 

303750  , 1382 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي   نیز مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل , مورد حکم از 3 به 2.5 برابر آن نسبت به متراژ 156.23 

مترمربع به مبلغ  118,637,156(یکصد و  هجده میلیون و  ششصد و  سی و  هفت 
هزار و  یکصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 156.23  2.5
 

303750  , 1382 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 348-1381/06/28 به صورت 2 طبقه بر روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 463.37 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر ساختمان در مرحله بهره برداري است و تا این مرحله داراي اضافه بنا به شرح زیر می 

:باشد
احداث بناي خارج از طول 60% در طبقه همکف به مساحت 10.66 مترمربع (که از این  -1
مقدار به مساحت 9.8 مترمربع به صورت انباري جداساز و سرویس بهداشتی جداساز است.)
تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به سطح 111.53 مترمربع به صورت دو باب مغازه (که  -2
از بابت بناي تبدیلی به مساحت 71.9 مترمربع به صورت یک باب مغازه داراي سوابق بوده لذا 

ما به التفاوت به سطح 39.63 گزارش می گردد)
تبدیل قسمتی از طبقه اول به بالکن تجاري به مساحت 107.58 مترمربع (که از کل بالکن  -3
فوق، به سطح 37.18 در حد یک سوم و به سطح 70.4 خارج از حد یک سوم است)

.اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به مساحت 2.23 مترمربع -4
.احداث یک طبقه مازاد (طبقه سوم) به مساحت 156.23 مترمربع -5

.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري است -6
قبال از بابت تبدیل قسمتی از پبلوت به یک باب مغازه به مساحت 71.9 مترمربع داراي 

 .سوابق در واحد تخلفات بوده است
ضمنا ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 6 متر افزایش یافته است. الزم به ذکر است اظهار نظر 
نهایی در خصوص زیربناي اعیان احداثی موکول به ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام 

مهندسی می باشد. برابر خط پروژه 1633 عقب نشینی رعایت شده است. همچنین برابر نامه 
شماره 42778-1394 مورخه 1394/04/01 صادره از سازمان آتش نشانی ، ساختمان 

موردنظر مشمول اجراي لوله خشک آب آتش نشانی، احداث راه پله ثابت با مصالح غیر قابل 
اشتعال به فضاي زیرشیروانی و بالکن همچنین نصب خاموش کننده در نقاط مختلف 

/ساختمان و مغازه می شود. /ع.ا
-------------------------------------------------------------

--
:در پاسخ به پرسش کمیسیون محترم ماده صد، وضعیت دو باب مغازه به شرح ذیل می باشد

.مغازه شماره 1 به مساحت 52.41 مترمربع داراي بالکن به مساحت 51.15 مترمربع -
.مغازه شماره 2 به مساحت 59.12 مترمربع داراي بالکن به مساحت 56.43 مترمربع -

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

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2521-1395/04/30 بوده و 
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.پس از آن ساخت جدیدي مشاهده نشده است

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 9,000,000(نه میلیون ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 50  2
 

90000  , 1372 کسري پارکینگ 1396/05/17 4/96/3645 بدوي -
مفتح--شان
زدهم

4-2-10225-570-1-0-0 57

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 6,423,300
(شش میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 43.5  1.5
 

120000  , 1372 احداث بارانداز در حیاط

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک باب خانه به مساحت عرصه 157.4 مترمربع (مطابق سند تفکیکی) 
بوده که در وضع موجود مشتمل بر اعیان به صورت ساختمان دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی 
می باشد. قسمتی از ساختمان که به صورت یکدست ساز بوده ، به صورت یک واحد 

مسکونی در همکف و طبقه اول به انضمام پیلوت جهت پارکینگ ، قبال  بالمانع شماره 7016 
را در تاریخ 1371/06/09 دریافت نموده است. پس از بالمانع فوق در سال 72 ضمن تبدیل 
پیلوت به سطح 31.26 مترمربع به بناي مسکونی اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو 
واحد مستقل در همکف و طبقه اول نموده ، همچنین سایه بانی به سطح 12.24 مترمربع با 
سازه فلزي و پوشش سایه روشن در حیاط احداث شده است. مشمول 2 واحد کسري 

پارکینگ مسکونی است. برابر خط پروژه شماره 849 به سطح تقریبی 2 مترمربع از عرصه در 
تعریض قرار دارد. درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد. مراتب جهت دستور تقدیم می 

/گردد. /ع.ا
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 46,598,400(چهل و  شش میلیون و  

پانصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 14.19  1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 4/96/3646 بدوي شهید -
بهشتی-روب
روي باشگاه 
استقالل-8 
متري دالور 
دوم

4-3-10331-13-1-0-0 58

ب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر 
قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري، حکم  به پرداخت جریمه 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  203,212,800(دویست و  سه میلیون 

و  دویست و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.16  3
 

3360000  , 1394
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 67 مورخه 1393/11/21 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت (و مغازه داراي بالکن) در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به زیربناي کلی 378.52 
مترمربع صادر شده است. ساختمان در حد نازك کاري است. قبال از بابت اضافه بنا در طبقه 
همکف به سطح 0.78 مترمربع.، توسعه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به 
مساحت 13.58 مترمربع ، افزایش تعداد واحد تجاري از 1 واحد به 2 واحد ، افزایش تعداد 
واحد مسکونی از 1 واحد به 3 واحد ، توسعه تجاري به صورت افزایش مساحت بالکن (نیم 
طبقه) به سطح 22 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 17.44 مترمربع خارج از یک سوم 
است) ، اضافه بنا در طبقات دوم ، سوم . چهارم به مساحت 35.37 مترمربع (که کل این 
مقدار به صورت پیش آمدگی به فضاي 5 متر عقب سازي است) ، اضافه بنا در راه پله آخر به 
مساحت 1.37 مترمربع، اضافه بنا خارج از حد تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه 

ساختمانی به مساحت 73.42 مترمربع به صورت مسکونی و به مساحت 37.30 مترمربع به 
صورت تجاري (به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 
1390/10/29) ، همچنین 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 
(با توجه به اینکه فضاي اختصاص یافته به پارکینگ مسکونی تبدیل به مغازه شده است و 
همچنین اخذ عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري در هنگام صدور پروانه) داراي راي 
تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/94/1801 مورخه 1394/09/14 می باشد.  همچنین 
با توجه به نقشه برداري ارایه شده در زمان گزارش فوق، زیربناي طبقه اول نسبت به پروانه 

.صادره به سطح 20.93 مترمربع کاهش بنا داشته است
حالیه طی بازدید مجدد و با توجه به نقشه برداري و نقشه هاي معماري جدید که توسط 
مالک ارایه شده ، مشاهده می شود که مالک قسمتی از فضاي عقب سازي را با استفاده از 
احداث سایه بان با سازه فلزي ، مسقف نموده و به زیربناي تجاري همکف افزوده است. 
همچنین اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري و اضافه بناي جدید در طبقه زیرشیروانی 
مشاهده می شود. حالیه برابر نقشه برداري اصالحی ارایه شده تخلفات جدید به شرح زیر 

: است
اضافه بنا در همکف ناشی از تبدیل قسمتی از محدوده ي عقب سازي به مغازه به وسیله  -1
احداث سایه بان با سازه فلزي به سطح 15.64 مترمربع (زمان وقوع تخلف سال 96)
.اضافه بناي همزمانساز به صورت توسعه بالکن تجاري به سطح 4.52 مترمربع -2

.توسعه زیرشیروانی به سطح 13.74 مترمربع -3
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر سطح انباري در زیرشیروانی به سطح 0.45  -4

.مترمربع
همچنین با توجه به نقشه هاي اصالحی جدید، داراي کاهش بناي مسکونی به سطح 0.56 
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مترمربع در همکف و کاهش بناي مسکونی به سطح 0.33 مترمربع در طبقه اول نسبت به 
سوابق قبلی است. الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه ساختمانی به سطح 16.6 مترمربع 
عقب نشینی اعالم شده است که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی است. ضمنا رعایت 
دیوارحایل بام و رعایت عقب سازي در هنگام پایانکار الزامی است. اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید 

/نظام مهندسی می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و با توجه به نظریه هیات سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستري بشماره 244104 مورخ 96.12.02  ضمن  نقض راي بدوي 

در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی  بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 75,552,000(هفتاد و  پنج میلیون 

و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 62.96  1
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/12/20 4/96/3648 رسیگی 
 مجدد

حمیدیان-گ
لستان-خ 
هنر 

پرور--حم
ت 9

4-1-10734-11-1-0-0 59

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1برابر ارزش معامالتی  راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره244759 مورخ 1395/11/28 مبنی بر 
ارائه آخرین گزارش کارشناسی ، بر روي پالك نسقی به مساحت 71.65 مترمربع بدون مجوز  
یک باب ساختمان 1 طبقه بر روي پیلوت به زیربناي کلی 139.4 مترمربع احداث گردیده که 
از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 23111 مورخ 1389/11/21 بوده و از بابت 
آن نیاز به اظهار نظر واحد خالف میباشد.حالیه مالک بعد از راي فوق اقدام به تبدیل بخشی 
از پیلوت به یک باب سوئیت مسکونی به زیربناي 62.96 متر مربع نموده است.داراي 2باب 
(زمینهاي  G213 کسري پارکینگ میباشد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري
کشاورزي) کل ملک خارج از تراکم میباشد..حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم 

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

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز، به مبلغ  1,800,000(یک میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 72  0.5
 

50000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/20 4/96/3650 بدوي -
رازي-بهارس
-تان

4-3-10049-6-1-0-0 60
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 88.55 مترمربع بوده که به سطح 
69.45 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 85.55 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 66.45 متر مربع به صورت اعیان 
میباشد.مساحت باقیمانده زمین 3 متر مربع میباشد که به سطح 3 متر مربع ان بصورت 
اعیان بوده و  کل آن خارج از تراکم میباشد..تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 
احتراما *******.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 226670 مورخ 95/11/05 مبنی بر اصالح 
گزارش کارشناسی مکان بازدید شده برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی به 
مساحت عرصه 88.65 متر مربع بوده که به سطح 72 متر مربع آن به صورت اعیان 

میباشد.ملک فوق بدون مجوز و با قدمت سال 58 احداث گردیده  و به مساحت 85.55 متر 
مربع در حریم رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 66.45 متر مربع به صورت اعیان 
میباشد و کل آن در حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه (حریم کیفی) قرار دارد.کل ملک به 
سطح 72 متر مربع خارج از تراکم میباشدمراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

******.گردد
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با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا و قدمت 
ساختمان بموجب نظریه شماره1346-13960132 مورخ 18/11/95 کارشناس عمومی 
نظام مهندسی به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به 
پرداخت یک برابر ارزش معامالتی بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف 

ساختمانی بمبلغ  9,278,750(نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد 
و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 57.1  1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/23 4/96/3651 بدوي رشت : طرح 
گوهررود

4-3-10050-82-1-0-0 61

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 66.7 مترمربع بوده که به سطح 
57.1 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 66.2 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 56.2 متر مربع به صورت اعیان میباشد.مساحت 
باقیمانده زمین 0.5  متر مربع میباشد که به سطح 0.5 متر مربع ان بصورت اعیان میباشد..تا 
ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور 
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره ********.مقتضی تقدیم می گردد
240031 مورخ 1395/11/23 مبنی بر گزارش اصالحی مکان بازدید شده یکباب خانه و 
محوطه ویالیی به مساحت عرصه 66.7 متر مربع بوده که داراي اعیان خالفساز به زیربناي 
57.1 متر مربع و با قدمت سال 79 میباشد.برابر نقشه برداري حریم رودخانه به سطح 66.2 
متر مربع در حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 56.2 متر 
مربع به صورت اعیان میباشد.(قابل ذکر است خارج از حریم ایمنی آب قرار دارد.)مساحت 
باقیمانده زمین 0.5  متر مربع میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

***********.گردد
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با توجه به محتویات پرونده (وضعیت معیشتی )و موقعیت مکانی (قرارگیري ملک در 
منطقه محروم وفرسوده) وهمچنین  قدمت بنا ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
3,757,388(سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  سیصد و  هشتاد و  

هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 37.11  0.5
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 4/96/3654 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
فاز2 
-عینک

4-2-10321-78-1-0-0 62

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

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5062500(پنج میلیون و  شصت و 
 دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 53.87  
مترمربع و داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت 37.11 مترمربع  برابر نقشه برداري طرح 
مرداب عینک میباشد . که برابر طرح تفضیلی  کل عرصه  و کل اعیانی  در کاربري  پارك 
عمومی  فرا منطقه اي  قرار دارد وهمچنین  از بابت واحد مسکونی یک ایستگاه کسري 
پارکینگ دارد و بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري پارك عمومی فرا منطقه اي کل 
اعیانات خارج از تراکم میباشد. همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

احتراما در پاسخ نامه شماره 1889-1396 مورخه 96/10/08 دبیر **************
محترم کمیسیون ماده صد و در پی آن مراجعه مالک عین گزارش کارشناسی فوق تایید و 

. اعالم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ  2,092,500,000(دو میلیارد و  نود و  دو میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 450  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/23 4/96/3655 بدوي بلوار ش -
افتخاري-رو
بروي 
کارخانه 
تخته سه 
-ال

4-1-10633-237-1-0-0 63

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث رادیوتراپی به مساحت 456/55متر مربع  با ضریب 2.5برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ  3,538,262,500(سه میلیارد و  پانصد و  سی و  هشت 

میلیون و  دویست و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید

جریمه 456.55  2.5
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند تک برگی ارائه شده یک قطعه زمین 
داراي عرصه بمساحت 1205.6متر مربع که حاصل تجمیع چهار پالك ثبتی قطعه 34 

(بمساحت  314.06متر مربع )و قطعه35 (بمساحت 302.22متر مربع ) وقطعه 36 (بمساحت 
300.62متر مربع ) و قطعه 37 (بمساحت 302.18متر مربع )برابر صورتمجلس تجمیعی 

پیوست بشماره 93/47651مورخ 1393/02/21می باشد که برابر نقشه ثبتی تجمیعی سراسر 
حد غرب وصل به کوچه 10متري و سراسر حد شمال وصل به کوچه 10متري و حد شرق بطول 
31.55متر به کوچه بن بست 6متري می زند وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده بر 
روي قطعات 36و  37 بدون مجوز وخالفسازساختمان رادیو تراپی بیمارستان قائم بسطح 
456.55متر مربع درحال احداث میباشد که عملیات ساختمانی آن در حد نازك کاري است و 
قطعات 34و 35که جزء پالك تجمیعی و سند تک برگی بوده و همچنین کوچه حد شرق 
پالك تجمیعی بطول 13.22وبه عرض 6متر و بسطح 79.32متر مربع در تصرف بیمارستان 
بوده و زیرزمین بیمارستان بر روي آن احداث شده است که درخواست خریداري کوچه بن 
بست حد شرق را از اداره حقوقی نمودند الزم به توضییح است اعیان احداثی بصورت یک 
طبقه بوده و بخشی از سربندي بسطح حدود 300متر مربع بام تهرانی اجراشده است و 

بخشی از سربندي بسطح حدود 155.56 متر مربع شیروانی اجرا شده است جهت هر 100متر 
مربع تعداد چهار واحد پارکینگ مورد نیاز است لذا تعداد 18 واحد کسري پارکینگ دارند  
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس پالك تجمیعی بر روي خط پروژه 
.میباشد مراتب با توجه به کاربري قطعات تجمیعی جهت  دستور بعدي تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 2180مورخ 1394/01/24پالك تجمیعی جمعآ بمساحت ***
حدود 7.5متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 10متري حد غرب و پخ دو گذر قرار دارد 
(قطعه 34 بمساحت حدود 1.60متر مربع و قطعه 35 بمساحت حدود 1.50متر مربع و قطعه 

 36 بمساحت حدود 4.40متر مربع ) مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
با توجه به نامه دبیرمحترم کمیسیون  ماده صد مورخ 1396/01/19 و با عنایت به ****

کاربري عرصه ملک  که مسکونی می باشد برابر ضوابط  احداث هر گونه اعیانی با کاربري غیر 
مسکونی در این پهنه برخالف کاربري طرح تفصیلی بوده و خارج تراکم است  لذا کل اعیان 

 احداثی خارج تراکم می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  990,160(نهصد و  نود هزار و  یکصد و 
 شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 123.77  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/13 4/96/3662 بدوي رشت پارك 
دانشجو 
جنب 
دانشگا ه 
کوچه سوم 
پالك 53

4-2-10600-123-1-0-0 64

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,002,000(دو میلیون و  دو هزار ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 50.05  0.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب خانه و محوطه فاقد سند مالکیت رسمی، به استناد 
نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس سعید بدوي، عرصه به 
مساحت 190.01 مترمربع می باشد. اعیان احداثی مشتمل بر سرویس بهداشتی در حیاط به 
مساحت 4.82 مترمربع، سایبان به مساحت 19 مترمربع و یک باب خانه ویالیی دوبلکس با 
زیربناي تقریبی 150 مترمربع می باشد. با توجه به بازدید ساختمان و سوابق انشعاب برق، 
قدمت ساختمان به صورت تقریبی سال 1370 تخمین زده می شود. یک واحد پارکینگ مورد 
نیاز تامین می گردد. بابت احداث اعیانات سوابقی یافت نشد. لذا گزارش تخلفات ساختمانی 
احداث -2احداث بناي داخل تراکم به مساحت 123.77  مترمربع-1:به شرح زیر می باشد
به استناد خط پروژه 988 مورخ بناي خارج از تراکم به مساحت تقریبی 50.5 مترمربع
1395/11/13 به مساحت 20.52 مترمربع در تعریض معبر 10 متري واقع شده است که از این 
مقدار به مساحت 2.5 مترمربع از اعیان سرویس بهداشتی و به مساحت تقریبی 6.5 مترمربع 
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم ادارات را دارند. .از سایبان احداثی و مابقی از عرصه می باشد

.مرالتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  282,240(دویست و  هشتاد و  دو 

هزار و  دویست و  چهل) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.28  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 4/96/3663 بدوي رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
پشت 
دخانیات 
مهر 7 بعداز 
نانوایی 
بربري بن 
بست 
 سبالن

4-1-10722-40-1-0-0 65

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,225,200(یک میلیون و  دویست و  بیست 

و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 20.42  0.75
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 
80.5 مترمربع (مطابق سند)  به صورت یک باب ساختمان مسکونی فاقد مجوز ساخت با 
قدمت سال 73 با مصالح بلوکی به زیر بناي 55.70 مترمربع می باشد.از اعیانات به سطح 
35.28  مترمربع داخل تراکم و به سطح 20.42 مترمربع خارج از تراکم می باشد.***به 
جهت تعیین مقدار عقب نشینی در طرح تفصیلی جدید و تراکم گیري نیاز به تهیه خط 
پروژه می باشد****برابر خط پروژه شماره 2567-96/02/09 به سطح 36.40 مترمربع 
(7.23 از عرصه و مابقی به سطح 29.17 مترمربع از اعیان )در تعریض کوچه هاي 8 متري 

.شمال و شرق قرار دارد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ 3,270,000(سه میلیون و  

دویست و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.4  1
 

50000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3666 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
فاز 2 عینک

4-2-10385-142-1-0-0 66

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 83.31مترمربع 
و داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت  65.40 مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب 
عینک   میباشد . که برابر طرح تفضیلی از کل عرصه به مساحت  18 مترمربع در کاربري 
فضاي سبز مجاور پهنه آبی و باقیمانده درکاربري پارك عمومی فرا منطقه اي قرار دارد . واز  
کل مساحت اعیانی به مساحت 7.36 مترمربع درکاربري فضاي سبز مجاور پهنه آبی و 
باقیمانده درکاربري پارك عمومی فرا منطقه اي قرار دارد و بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در 
کاربریهاي پارك عمومی فرا منطقه اي و  فضاي سبز مجاور پهنه آبی کل اعیانات خارج از 
تراکم میباشد. همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت 

نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
 .********************************************************
*********************************************************

احتراما  در پی نامه دبیر محترم کمیسیون ماده صد به شماره ************
227648-1395 مورخه 06/11/95 و مراجعه مالک به شهرداري و ارائه مدارك مستند و طی 
بازدید و کارشناسی صورت گرفته این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت که برابر 

فروشنامه عادي داراي عر صه اي  به مساحت 83.31 مترمربع  و داراي اعیانی یک باب خانه 
ویالیی به مساحت 65.40 مترمربع میباشد . که برابر طرح تفضیلی از کل عرصه به مساحت  
18 مترمربع در کاربري فضاي سبز مجاور پهنه آبی و باقیمانده درکاربري پارك عمومی فرا 
منطقه اي قرار دارد . واز  کل مساحت اعیانی به مساحت 7.36 مترمربع درکاربري فضاي 
سبز مجاور پهنه آبی و باقیمانده درکاربري پارك عمومی فرا منطقه اي قرار داردکه در 
خصوص میزان دقیق مساحت کاربري درحرایم کمی و کیفی  نیاز به اظهار نظر کارشناس 
محترم خط پروژه میباشد. وهمچنین بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربریهاي فوق کل 
. اعیانات خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
233292-95/11/13 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ    ,50,000,000(پنجاه 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 46.2  0
 

219375  , 1381 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/13 4/96/3673 بدوي رشت - 
بلوارشیون 
فومنی - 
سلیما 
نداراب - 
روبروي 
مسجد 
سلیما 
نداراب - 
پالسکوفرو
شی

4-3-10294-45-1-0-0 67

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه معماري 
ارایه شده به مساحت  25.45 مترمربع میباشد. بر روي زمین فوق یک باب مغازه به صورت 
خالفساز به زیربناي کل 46.2 مترمربع ( 25.45 متر مربع به صورت مغازه و 20.75 متر مربع 
به صورت بالکن)با مصالح آجري  و با قدمت سال 81 احداث گردیده.فاقد  کسري پارکینگ 
.تجاري میباشد.فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل فروش پالسکو بوده و فاقد تابلوي ***

*****.تبلیغاتی بوده.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ  252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/09 4/96/3681 تجدید 
نظر

شهرك امام 
- حمیدیان 
- خیابان 
جمهوري - 
نبش کوچه 
هفتم - 
جنب آژانس 
 اشکان

4-2-10442-136-1-0-0 68

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 40425-96/03/03 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ   ,340,000,000(سیصد و  چهل میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 25.92  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ   796,269,600(هفتصد و  نود و  شش میلیون و  دویست و  شصت و  نه 

هزار و  ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 157.99  1.5
 

3360000  , 1395 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/03/09 4/96/3681 تجدید 
نظر

شهرك امام 
- حمیدیان 
- خیابان 
جمهوري - 
نبش کوچه 
هفتم - 
جنب آژانس 
 اشکان

4-2-10442-136-1-0-0 68

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک بازدید شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه احداث بنا به شماره 94/12/27-76 
در 4 طبقه روي پیلوت و با زیربناي کل 949.9 مترمربع می باشد.. عملیات ساختمانی در حد 
سفتکاري بوده  و طی بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري پیوست ممهور به مهر 
مهندس ریحانه آزمون (طراح معماري) و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي 

:گورابی، تخلفات ساختمانی صورت گرفته  به شرح ذیل میباشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 10.38 مترمربع-1

تبدیل پیلوت به دوباب مغازه به مساحت 25.92 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم 116.12 مترمربع ( اضافه بنا در هر طبقه به مساحت -3

29.03 مترمربع)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی -4
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیر 
خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید بر این اسااس اضافه بنا خارج از حد 
تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت  31.49 مترمربع، به عنوان 

.تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
برابر ضوابط پارکینگ، 8 باب پارکینگ مسکونی تامین شده ولی 2 باب کسري پارکینگ  -5

.تجاري دارد
شایان ذکر است که در زمان صدور پروانه به استناد طرح تفصیلی 18.5 مترمربع تعریض 
معابر اعالم گردیده است که در مرحله پایانکار قابل بررسی می باشد. همچنین یک باب 
مغازه متعلق به اعیان قدیمی تخریب نشده و به صورت تاکسی تلفنی در حال بهره برداري 

.است
حالیه درخواست  پاسخ استعالم موقعیت مکانی را داد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 

.به حضور ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش 

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/13 4/96/3683 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهدا ي 
گمنام - 
نرسیده به 
کوي آریا- 
ك آبان- 
پشت انبار 
خوش 
مسک

4-2-10427-3-1-0-0 69

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 14485-96/1/30 در دبیرخانه مرکزي 

شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ   ,450,000,000(چهارصد و  پنجاه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 75.66  0
 

3100000  , 1395 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 466-83/10/14 و پایانکار شماره 
20780-86/5/10 صادر شده و ساختمان به صورت 4 واحد مسکونی و دو واحد انباري تجاري 
در همکف تفکیک گردیده است. پس از آن از بابت تبدیل بخشی از فضاي زیرپله مشاعی به 
مغازه به سطح 5.32 مترمربع ، تبدیل واحد هاي مسکونی طبقه اول (قطعات 1و2 تفکیکی) 
به بالکن مغازه به سطح 70.34 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/3683-96/03/13 بوده و پس از آن ساخت جدیدي 
مشاهده نمی شود. برابر خط پروژه شماره 1439-97/12/19 عقب نشینی رعایت شده است. 

/درخواست صدور پایانکار مجدد دارند. /ع.ا
در خصوص اعتراض وراث یحیی ابراهیمی نسبت به راي شماره .95.3485مورخ 
95.12.7  راي  بدوي شعبه 5 با عنایت به حضور مالک در جلسه کمیسیون و ارائه  
مدارك و مستندات و گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر مورد تائید سازمان 
نظام مهندسی، و نیز با توجه به قدمت بناي احداثی ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد 
فلذا ضمن نقض راي بدوي   مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی نسبت بناي مسکونی  بمساحت 91 متر 
مربع بمبلغ    4,550,000(چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت 

تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 91  1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/09 4/96/3687 تجدید 
نظر

رشت - 
طرح 
گوهرورد

4-2-10267-113-1-0-0 70

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی نسقی میباشد که برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود و نقشه معماري ارایه شده از طرف متقاضی به 
مساحت عرصه 434.5 مترمربع بوده که به سطح 85.15 متر مربع آن به صورت اعیان 
میباشد.ملک فوق بدون مجوز با مصالح بلوك سیمانی و با قدمت سال 54 احداث گردیده 
است.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در حریم رودخانه گوهر رود کل ملک فوق با زیربناي 
.85.15 متر مربع خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

70

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک 

از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم میگردد . 

سایر 39.2  0
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/25 4/96/3690 تجدید 
نظر

رشت - 
معلولین - 
خیابان 
مالک اشتر 
- نبش 
کوچه دهم 
- جنب 
آموزشگاه 
مهر هنر

4-2-10131-721-1-0-0 71

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع منتفی 
اعالم میگردد .

سایر 50  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه احداث بنا در کاربري مسکونی صورت گرفته و 
حسب  نظریه کارشناس رسمی طی شماره 10074 مورخ 1395/06/15 استحکام و 

اصول فنی و شهرسازي بناي موضوع گزارش مورد تایید قرار می گیرد لذا ضرورتی بر 
قلع بنا نداشته ضمن نقض راي بدوي مستنداً به تبصرهاي 4 ماده صد قانون 

شهرداریها در خصوص بنا در حد تراکم به مساحت 168/52متر مربع راي به جریمه با 
ضریب 0/1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  52241200(پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  

چهل و  یک هزار و  دویست)  ریال جریمه صادر و اعالم میگردد .

جریمه 168.52  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک ، باستناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 39/4 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی  ساختمان بمبلغ 
61,070,000(شصت و  یک میلیون و  هفتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري صادر 

و اعالم میگردد .

جریمه 39.4  0.5
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که بر روي آن ساختمانی فاقد پروانه ، به 
صورت یک طبقه مسکونی روي دو باب مغازه به زیربناي کلی 252.12 مترمربع (برابر نقشه 
هاي معماري ارایه شده) با قدمت سال 94 با مصالح بتن مسلح احداث شده است. ارتفاع 
مغازه ها و پیلوت 3.2 متر و ساختمان در مرحله نازك کاري است. تخلف ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
احداث بناي بدون مجوز خارج تراکم و خارج از سطح اشغال مجاز در پهنه مربوطه به  -1

سطح 39.2 مترمربع
.احداث دو باب مغازه به مساحت 39.4 مترمربع -2

.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم به سطح 168.52 مترمربع -3
.کسري پارکینگ تجاري 2 واحد -4

برابر خط پروژه شماره 879 فاقد عقب نشینی است. ضمنا در خصوص یکی از دو باب مغازه 
ضوابط حداقل ابعاد واحد تجاري رعایت نمی شود. ضمنا جانمایی احداث بنا با اصول 

شهرسازي مغایر است. داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد به شماره 
4/94/1826-1394/10/16 می باشد که تا کنون اجراي راي نشده است. مراتب جهت دستور 

/تقدیم می گردد. /ع.ا

----------------------------------
جهت ملک فوق راي تجدیدنظر شماره 4/96/3690 مورخه 96/07/25 صادر شده است که 
در خصوص بناي مسکونی داخل و خارج تراکم مبنی بر جریمه و در خصوص احداث تجاري 

 .مبنی بر تخریب می باشد
(توضیح : درج ردیف هاي تحلیل درآمدي با فرض تخریب زیربناي تجاري انجام شده و 
زیربناي کل ساختمان ، از جمله قسمت تخریب شده ي تجاري به صورت مسکونی در 
محاسبه لحاظ گردیده است. همچنین تا زمان اجراي راي تخریب امکان مختومه نمودن 
پرونده وجود ندارد. الزم به توضیح است در صورت مراجعه جهت اخذ پایانکار یا هر نوع 
استعالم دیگر الزم است زیربناي 39.4 مترمربع که از تخریب زیربناي تبدیلی تجاري حاصل 

شده است به صورت اضافه بناي همزمانساز مسکونی گزارش گردد.)

71

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي 
همزمانساز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
2,618,000(دو میلیون و  ششصد و  هجده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 6.16  0.5
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 4/96/3691 تجدید 
نظر

باقرالعلوم -
2-کوچه 

20-

4-1-10706-17-1-0-0 72

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص تبدیل پیلوت به مغازه حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  28,900,000(بیست 

و  هشت میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 34  1
 

850000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 42,500,000(چهل و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

850000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
139.5 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی دوبلکس به 
زیربناي کلی 138.7 مترمربع احداث شده است که از بابت آن به صورت یک واحد مسکونی 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 16587-89/08/02 و راي تجدیدنظر به شماره 
18900-89/09/22 می باشد. طی بازدید مشاهده می شود که مالک اقدام به تبدیل پیلوت به 
سطح 34 مترمربع به زیربناي مسکونی نموده (قدمت 1390) که مشترکا با طبقه دوبلکس 
تشکیل یک واحد مسکونی مستقل را می دهد و ساختمان کال به صورت دو واحد مسکونی 
در آمده است. به این واسطه مشمول 2 واحد کسري پارکینگ است، همچنین برابر نقشه 
هاي معماري ارایه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه به سطح 6.16 مترمربع می 
باشد. رعایت حیاط خلوت سراسري نشده است. مطابق خط پروژه شماره 95/12/05-988 

/فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

109368000(یکصد و  نه میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد

جریمه 18.6  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 4/96/3694 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
قلیزاده - 
کوچه 
اسالمی

4-3-10065-15-1-0-0 73

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 30 مورخه 1395/11/03 به صورت 3 طبقه در 3 
واحد مسکونی به زیربناي کلی 480.8 مترمربع صادر شده است. در زمان بازدید ساختمان 
در مرحله اتمام فونداسیون و میلگرد انتظار ستونهاي همکف است. تا این مرحله با توجه به 
جانمایی ستون ها به سطح تقریبی 18.6 مترمربع در طبقه همکف و هر یک از طبقات اضافه 
بنا خواهد داشت. اعالم زیربناي قطعی و متراژ دقیق تخلف پس از اتمام عملیات ساختمانی و 
ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی امکانپذیر خواهد بود. در زمان صدور پروانه 
ساختمانی به سطح 15.99 مترمربع داراي عقب نشینی بوده است. مراتب جهت دستور 

/تقدیم می گردد. /ع.ا
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/17 4/96/3695 بدوي رشت 
-استقامت 
2 -ك مالک 
اشتر-ك 
رضاپور - 
فرعی 7

4-2-10131-921-1-0-0 74

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي 
خارج تراکم، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

406,100,000(چهارصد و  شش میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 131  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه در دو واحد مسکونی با زیربناي کل 
131 مترمربع(همکف بصورت یک واحد مسکونی با زیربناي 65.5 مترمربع و طبقه اول 
بصورت یک واحد مسکونی با زیربناي 65.5 مترمربع) که بدون مجوز و با مصالح بتنی و 
قدمت حدود 1 سال روي پالك نسقی(عرصه به مساحت 68.4 مترمربع) احداث گردیده است 
و دو واحد کسري پارکینگ دارد. برابر طرح تفصیلی جدید با توجه به اینکه متراژ عرصه 
کمتر از 75 مترمربع میباشد کل زیربناي احداثی خارج از تراکم است.ضمنا رعایت حداقل 
ابعاد نور گیر نگردیده است و ابعاد ان از 3*4 متر به 3*1 متر کاهش یافته است. حدودا به 
سطح 9 مترمربع از اعیان ملک فوق در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم میگردد

74

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 85,276,800(هشتاد و  پنج میلیون و  دویست 
و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50.76  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 4/96/3701 بدوي رشت 
-منظریه-
ك حسینی 
آزاد

4-3-10102-96-1-0-0 75

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها 
با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات ، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 820,616,400(هشتصد و  بیست میلیون و  ششصد و  شانزده هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120.54  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 42 مورخه 1394/09/09 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت (به انضمام انباري در زیرشیروانی) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 445.85 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر 
اضافه بنا در طبقه اول به  -2.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.59 مترمربع -1:است
اضافه بنا  -4.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.84 مترمربع -3.مساحت 24.84 مترمربع
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 16.6  -5.در طبقه سوم به مساحت 19.88مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در زیرشیروانی  -6.مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف  -7.به سطح 16.79 مترمربع
الزم به ذکر .تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29 به  مساحت 50.76 مترمربع
است به صورت 3 واحد مسکونی پروانه دریافت نموده و حالیه طبقه دوم و سوم مجموعا 
تشکیل یک واحد دوبلکس می دهند و ساختمان به دو واحد مسکونی کاهش یافته است. 
ضمنا تخلفات و  .همچنین پروانه مذکور به همین صورت دو طرف برساز صادر شده است
اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی 
آتی، موکول به اتمام عملیات و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. رعایت 
ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام و ضوابط سیما و منظر در هنگام پایانکار الزامی است. 

/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

75

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 138,000,000(یکصد و  

سی و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 115  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 4/96/3702 تجدید 
نظر

رشت - سه 
راه رودباري 
-کوچه 
طباطبایی 
-بن بست 
دوم - 
ساختمان 
ابوالفضل

4-3-10315-61-1-0-0 76

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، ضرورت قلع 
آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  17,952,000(هفده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.6  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 30,000,000(سی 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/03 4/96/3702 تجدید 
نظر

رشت - سه 
راه رودباري 
-کوچه 
طباطبایی 
-بن بست 
دوم - 
ساختمان 
ابوالفضل

4-3-10315-61-1-0-0 76

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  قطعه زمین نسقی بوده که مساحت آن برابر نقشه معماري ارایه 
شده از طرف متقاضی به مساحت 93 متر مربع میباشد.بر روي زمین فوق به صورت خالفساز 
یک باب آپارتمان 2 طبقه بر روي پیلوت ( پیلوت به صورت پارکینگ و مسکونی ) به زیربناي 
کلی 264.6 متر مربع با مصالح بتنی و با قدمت سال 1388 احداث گردیده و عملیات 

ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 1517 به مساحت 5 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 6 متري حد 
جنوب قرار دارد.به سطح 149.6 متر مربع داخل تراکم و به سطح 115 متر مربع خارج از 

.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 

ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 72075000
(هفتاد و  دو میلیون و  هفتاد و  پنج هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 15.5  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 4/96/3703 بدوي بلوار ش -
گمنام--ك 
ش 

حقدانی- 
ك 14

4-2-10417-74-1-0-0 77

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 22 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی به زیربناي کلی 183.6 مترمربع صادره شده است. پی ساختمان اجرا شده همچنین 
در زمان بازدید ستونهاي روي همکف بتن ریزي شده است و تا این مرحله با توجه به نقشه 
هاي معماري ارایه شده ، به سطح 15.5 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. همچنین 
با توجه به پروانه سه مرحله ، می بایست در پایان اجراي فونداسیون اقدام به درخواست 
پروانه مرحله دوم می شد که حالیه پس از اجراي ستون هاي همکف اقدام شده است لذا 
برابر طرح تفصیلی 94 کل  زیربناي پروانه تا این مرحله به سطح 59.7 مترمربع به عنوان 
تخلف ساختمانی داخل تراکم اعالم می گردد. اعالم زیربناي نهایی و اعالم تامین پارکینگ 
موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم 
به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 19.65 مترمربع صادر شده است. 

/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

77

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي علیرضا حیدري مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به تبدیل پیلوت به مغازه بمساحت 3.3 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ   20,460,000(بیست میلیون و  
چهارصد و  شصت هزار )ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 3.3  2
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/04/03 4/96/3704 بدوي رشت - 
شهرك امام 
خمینی - 
بلوار 

حمیدیان - 
جنب 
داروخانه 
آذرگشتس
ب - پالك 

34

4-2-10236-11-1-0-0 78

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق اصالح پروانه ساختمانی شماره 34مورخ 1393/07/27 با استفاده از 
سقف تراکم اعطائی بصورت ساختمان2 طبقه بر روي یکباب مغازه بمساحت 38.40متر مربع  
در 2 واحد مسکونی با زیربناي 402.80 مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در حد 
نازك کاري می باشد جهت گزارش مساحت دقیق زیربنا نیاز به ارائه نقشه برداري وضع 
موجود میباشد  درخواست  گواهی عدم خالف را دارند شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 
2.40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است مراتب جهت 

.صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
برابر نقشه برداري ارائه شده تخلف انجام شده تبدیل 3.30 متر مربع از پیلوت به مغازه ***

 میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

267,170,400(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 53.01  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/03 4/96/3707 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی--ر
وبیاتی

4-3-10026-10-1-0-0 79

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
50,097,600(پنجاه میلیون و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید 

جریمه 4.97  3
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال تایید می نماید 

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخه 94/12/27 در 4 طبقه بر 
روي مغازه (به صورت 2 باب مغازه بانضمام بالکن و 4 واحد مسکونی )به زیر بناي کلی 

1120.85 متر مربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:وآجرچینی بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

توسعه بناي مغازه تجاري به صورت تبدیل قسمتی از بناي پیلوت به تجاري به سطح 0.61 -1
.متر مربع

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 10.26متر مربع به صورت سایه کنسول-2
توسعه بناي بالکن تجاري به صورت تبدیل قسمتی از بناي انباري به تجاري به سطح -3

.4.36 متر مربع
توسعه بناي مسکونی در نیم طبقه به صورت تبدیل قسمتی از انباري به مسکونی به سطح -4

.4.17 متر مربع
.اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 0.15 متر مربع مربع-5

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.65 مترمربع-6
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.65 مترمربع-7
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 10.65 مترمربع-9

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.65 مترمربع-10
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-11

همچنین داراي کاهش بنا  در طبقه زیرشیروانی به مساحت  1.67 متر مربع میباشد.حد 
.نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما برابر ضوابط پارکینگ مالک موظف به تامین 2 باب پارکینگ تجاري و 5 باب ****
پارکینگ مسکونی بوده که در زمان صدور پروانه دو باب پارکینگ تجاري را خریداري 
کرده.حالیه داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی (قطعه 4)میباشد.مراتب جهت صدور 

******.دستور مقتضی تقدیم میگردد

79

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/03/27 4/96/3708 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
کارگر 1 - 
بعد از کوچه 
قربانی - 
جنب کوچه 
باقلوایی

4-3-10195-2041-1-0-0 80

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست. با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 
کاربري مسکونی قرار دارد، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  41,515,200(چهل و  یک میلیون و  
پانصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 133.92  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 941,997,000(نهصد و  چهل و  یک میلیون 

و  نهصد و  نود و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 202.58  1.5
 

3100000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به صورت ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی نسقی داراي 
عرصه به مساحت تقریبی 83.70 مترمربع به صورت اسکلت بتنی در سه طبقه در دو واحد 
مسکونی ( طبقه اول و دوم تشکیل یک واحد را می دهند) به زیر بناي 336.50 مترمربع با 
قدمت سال 95 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله سربندي بوده که با توجه به نقشه 

:هاي معماري وضع موجود به صورت زیر می باشد
همکف به سطح 80 مترمربع به صورت پیلوت به ارتفاع 2.50 متر -1

طبقه اول به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت  -1
پیشروي به شارع عام می باشد

طبقه دوم به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت -2
پیشروي به شارع عام می باشد(قابل ذکر است طبقه اول و دوم تشکیل یک واحد را می 

دهند)
طبقه سوم به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت -3

پیشروي به شارع عام می باشد
 :تخلفات به شرح زیر می باشد *

به سطح  133.92 مترمربع داخل تراکم می باشد -1
به سطج 117.08مترمربع خارج از تراکم می باشد -2

.طبقه سوم به سطح 85.5 مترمربع به عنوان طبقه مازاد گزارش می گردد -3
.تا این مرحله داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -4

باستناد خط پروژه شماره 2229 فاقد عقب نشینی می باشد.در ضمن الزم به ذکر است که 
پالك متشاکی داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/3708 مورخه 96/03/27
 میباشد . گزارش فوق بر اساس شکایت پالك همسایه از پالك فوق به شماره درخواست 

.642270 قید شده  که مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما مالک با مراجعه به شهرداري هیچ گونه مدارکی  *********************
ارائه ننموده اند و در پاسخ به نامه شماره 101668-96/05/24 کمیسیون محترم ماده صد، 

*************.گزارش فوق عینا تایید می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقاي یوسف بنده مسئول نسبت به راي شماره 
4/95/2458 - 95/3/29 صادره از کمیسیون بدوي شعبه پنجم شهرداري رشت که به 

موجب آن بابت تخلفات مذکور در دادنامه، حکم به پرداخت جریمه به شرح راي 
مذکور صادر شده است باتوجه به محتویات پرونده و بازدید اعضاي کمیسیون از محل 
استقرار ملک و معاینه بعمل آمده، اقدام مالک نوعی توسعه بناي تجاري از طریق  

الحاق بخشی از فضاي مسکونی  به مغازه بوده، تعیین ارزش سرقفل براي توسعه بناي 
ایجاد شده در راي بدوي مبتنی بر اشتباه بوده، اقتضا داشت باتوجه به توسعه صورت 
گرفته، نسبت به تخلف اعالمی اعمال ضریب وفق مقررات صورت می گرفت که در ما 
نحن فیه این امر مراعات نشده بنابراین این کمیسیون بابت 193 مترمربع توسعه بناي 
تجاري به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی  و تعیین جریمه به مبلغ 1,274,658,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  
چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال دادنامه معترض عنه را با اصالح 

بعمل آمده، نتیجتا تایید می نماید. 

جریمه 193.13  2
 

3300000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/03/27 4/96/3710 تجدید 
نظر

رازي-خ -
شهید 
قلیزاده-بن 
بست دوم

4-3-10353-19-1-0-0 81

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
866,250,000(هشتصد و  شصت و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال تایید 

می نماید 

جریمه 175  1.5
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی یکباب ساختمان یک طبقه روي همکف شامل دو پالك 
پالك ثبتی 14/11095شامل دو  -1 ثبتی که برابر سوابق موجود بشرح ذیل گزارش میگردد
شکل  L  باب دکان برابر سند تک برگی بمساحت 124.20متر مربع وطبق نقشه ثبتی مغازه
شمالی بمساحت حدود 92.20متر مربع و مغازه جنوبی بمساحت حدود 32متر مربع که بابت 
مغازه جنوبی بمساحت 21متر مربع و بالکن بمساحت 19.74متر مربع داراي صورتجلسه 
بدوي ماده صد بشماره 7429مورخ 1375/11/04و صورتجلسه تجدید نظر ماده صد بشماره 
310مورخ 1376/01/24 و بالمانع شماره 2/33/35182 مورخ 1383/10/24میباشد همچنین 
بابت توسعه بالکن بسطح 14.28متر مربع یعنی مغازه بسطح 21متر مربع و بالکن بسطح 
34.02متر مربع داراي صورتجلسه بدوي شماره 18682مورخ 1387/10/02و صورتجلسه 
تجدید نظر بشماره 14235مورخ 1388/07/25میباشند همچنین برابر گزارش کارشناسی 
30147 مورخ 1383/09/04برابر آراء کمیسیون ماده صد بشماره 7429مورخ 1375/11/04و 
3005مورخ 1375/05/30ومجوز احداث بالکن در حد 1/3 بشماره 2/33/7422مورخ 
1375/08/03 بابت دو باب دکان بمساحت 124.20متر مربع بالمانع شماره 2/33/30147 
مورخ 1383/10/01 جهت ارائه به دفترخانه شماره 5 از شهرداري را دارند(سوابق موجود در 
پالك ثبتی شماره 14/11094 بصورت یکدستگاه  -2 پرونده درآمدي شماره 5241) می باشد
آپارتمان مسکونی یک طبقه روي همکف داراي پروانه شماره 523مورخ 1382/08/12 و 
پایانکارشماره 29093مورخ 1382/08/11 و صورتمجلس تفکیکی پیوست می باشد که همکف 
بصورت یک واحد سوئیت مسکونی و پارکینگ و طبقه اول یک واحد مسکونی می باشد 
همچنین  بابت سوئیت مسکونی داراي بالمانع شماره 2/33/98501مورخ 1391/08/04و بابت 
برابر  واحدمسکونی طبقه اول داراي بالمانع شماره 2/33/92691مورخ 1391/04/06 میباشند
نقشه برداري ارائه شده وضع موجود با توجه به بازدید انجام شده و تغییرات ایجادشده در دو 
پالك ثبتی که با هم ادغام شده و کآل بصورت تجاري استفاده می شود  بشرح ذیل گزارش 
شکل شمالی با مغازه جنوبی ادغام شده و مساحت جدید  L الف-بخشی از مغازهمی گردد
شکل شمالی از 92.20متر مربع(برابر نقشه ثبتی ) به 70.79متر مربع کاهش یافته L مغازه
داراي بالکن بمساحت 15.54 متر مربع با فعالیت شغلی کاشی فروشی داراي تابلوي تبلیغاتی 
ب-  نور پردازي شده با حروف برجسته به ابعاد 6.10متر * 2متر تحت عنوان گالري امیر
شکل شمالی (به  L مساحت جدید مغازه جنوبی از 21متر مربع پس از ادغام با بخشی از مغازه
سطح 32.20متر مربع ) و همچنین ادغام با سوئیت  پالك ثبتی پشتی ( 14/11094 ساختمان 
مسکونی ) به 143.52متر مربع افزایش یافته است و مساحت جدید طبقه اول پس از ادغام 
بالکن مغازه جنوبی با واحد مسکونی طبقه اول پالك ثبتی پشتی (14/11094ساختمان 
مسکونی ) به 125.61 متر مربع افزایش یافته است الزم به توضییح است مغازه مذکور با 
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طبقه اول کآل بصورت یک واحد تجاري استفاده میشود داراي فعالیت شغلی کاشی فروشی و 
تابلوي تبلیغاتی نور پردازي شده به ابعاد 4.50متر * 2.30مترتحت عنوان گالري امیر و 
الزم به توضییح   بر روي تابلوي مذکور به ابعاد 1متر *0.6متر  می باشد LED همچنین تابلوي
است مغازه ها در سال 1393 بدون مجوز تعمیرات اساسی شده ومتقاضی سند تجمیعی ارائه 
توسعه بناي تجاري در همکف بسطح  -1 ننمودند بنابر این موارد خالف بشرح ذیل میباشد
90.11 متر مربع که از این مقدار 65.62متر مربع بصورت تبدیل سوئیت مسکونی به تجاري  و 

توسعه  -2  24.49متر مربع تبدیل پیلوت مسکونی به تجاري میباشد با قدمت سال 1393
بناي تجاري طبقه اول پس از ادغام با بالکن مغازه جنوبی بسطح 91.52متر مربع که از این 
مقدار 80.02 متر مربع بصورت تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري و 11.50متر مربع 
احداث بالکن تجاري مغازه شمالی  -3 اتوسعه بناي تجاري می باشدبا قدمت سال 1393
با توجه به ضوابط بابت هر 50متر مربع تجاري  -4بسطح 15.54متر مربع باقدمت 1393
  میبایست یک واحد پارکینگ تامین گردد لذا تعداد 7واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
طبق خط پروژه شماره 399 مورخ 1394/08/16 پالك تجمیعی بمساحت 10.80متر مربع از 
 L الزم به توضبح است  مغازه  اعیان هر طبقه در تعریض کوچه بن بست 8متري قرار دارد
شکل شمالی  سرقفل آن به غیر واگذار شده است و طبق سند مالکیت 52 سهم از صد 
وبیست سهم عرصه و اعیان متعلق به متقاضی میباشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 
حالیه با تو جه به نامه کمیسیون ماده صد بشماره ش ر -251011-1395 مورخ ***میگردد
1395/12/08 در خصوص بالکن مغازه پیرو گزارش  کارشناسی قبلی ملک تعرفه شده شامل 
دو پالك ثبتی بوده که باهم ادغام شد ه است و بالکن مغازه بسطح 15.54 متر مربع مورد 
گواهی است و برابر مدارك ارائه شده 52سهم از صد و بیست سهم عرصه و اعیان مغازه 
داراي بالکن نیز متعلق به متقاضی می باشد و  گزارش کارشناسی قبلی مورد گواهی است 

مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 259760-95/12/17 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  110000000(یکصد و  ده میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 48.38  0
 

455625  , 1382
 , 1384

تبدیل غیر مجاز 1396/04/03 4/96/3711 تجدید 
نظر

یخسازي-بل
وار احداثی 
--45 متري

4-2-10392-1-1-0-0 82
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
112.45 مترمربع داراي پروانه احداث بناي شماره 362 مورخ 1381/07/11 با زیربناي 199.95 
مترمربع به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد و در مرحله 
اجراي فنداسیون داراي گواهی عدم خالف بشماره 820 مورخ 1382/01/23 میباشد  پس از 
آن بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 70 مترمربع داراي دو مرحله  سوابق آراي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر جریمه نقدي بوده و متعاقب آن بالمانع 
شماره 4/33/645593 مورخ 1396/11/11 دریافت نموده است. حالیه برابر بازدید به عمل 
آمده بدون اخذ مجوز از شهرداري ضمن تخریب دیوارهاي جداکننده و برداشتن سربندي 
ساختمان نسبت به توسعه بناي تجاري به مساحت 28.1 مترمربع اقدام نموده است. همچنین 
برابر بازدید به عمل آمده، عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و در حال مقاومسازي سازه 
:براي احداث طبقات فوقانی می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

توسعه بناي تجاري به مساحت 28.1 مترمربع -1
دو واحد کسري پارکینگ تجاري -2

برابر سوابق فنی، عملیات ساختمانی مطابق با پروانه آغاز نگردیده و پروانه مذکور هرگز 
تمدید نگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  به استناد خط پروژه 2053 به مساحت تقریبی 
35 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري واقع شده است. همچنین دو متر عقب سازي 
مضاعف ابنیه تجاري به مساحت تقریبی 22 مترمربع نیز رعایت نشده است. حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

82

با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا بموجب نظریه شماره 
12465-13950131 مورخ 95/12/25 کارشناس عمومی نظام مهندسی ضمن نقض راي 
بدوي به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک 
برابر  ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی 
جمعا بمبلغ   3,175,000(سه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 63.5  1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/03/27 4/96/3714 تجدید 
نظر

-
رازي-مطهر
-ي

4-3-10049-7-1-0-0 83

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 86.3 مترمربع بوده که به سطح 
63.5 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 86.3 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 63.5 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
2563992-95/12/14 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک 

پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ    ,140,000,000
(یکصد و  چهل میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 11.39  0
 

80000  , 1373 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/27 4/96/3715 بدوي رشت 
-خیابان 
شهداي 
گمنام--ش 
خجسته 
جنب 
نانوایی 
بربري

4-1-10402-16-1-0-0 84

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب مغازه فاقد بالکن به مساحت  11.39 
مترمربع مطابق سند مفروزي  می باشد.مغازه فوق بدون مجوز در سال 73 با مصالح بلوکی 
احداث گردیده است.کسري پارکینگ ندارد.فاقد فعالیت صنفی و تابلوي تبلیغاتی می 
باشد.به استناد خط پروژه شماره 592-95/09/20 به مساحت 1.90 مترمربع در تعریض 
.خیابان 12متري قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، در خصوص توسعه بناي 
مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  34,410,000(سی و  

چهار میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.1  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 4/96/3719 تجدید 
نظر

رشت 
-دروازه 
الکان-کوچ
ه سید 
رحیم 
احمدي

4-3-10228-15-1-0-0 85

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 19 - 1395/09/02 به صورت 2 طبقه روي پیلوت 
در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 266.4 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله با توجه به موقعیت میلگردهاي انتظار ستون و 
نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح 11.1 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. 
اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 8.78 مترمربع 

/صادر شده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

85

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/230/6 مورخ 
96/1/6 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4140000ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,,828,000(هشتصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/27 4/96/3720 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خ شهید 
بابایی- 
بازارچه 
عینک

4-2-10488-3-1-0-0 86

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 
حدود  19.65مترمربع و داراي اعیان به مساحت حدود  19.65 مترمربع  میباشد.ملک فوق 
در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه فوق بصورت فعالیت شغلی  باجه 
بانک انصار دائر میباشد و همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 
احتراما در پی مراجعه و ارائه .یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
مدارك مستند  توسط مالک و بازدید مجدد از محل این ملک  داراي عرصه و اعیان  فاقد 
سند مالکیت یک باب مغازه به مساحت 19 مترمربع  که داراي بالکنی چوبی به مساحت  4 
مترمربع  ،که  حالیه مورد استفاده شغل فروش ابزار یراق میباشد ، ملک فوق برابر نقشه 
برداري و طرح تفضیلی در کاربري فضاي سبز طرح مرداب عینک قرار دارد.  که در خصوص 
مساحت دقیق حرایم کمی و کیفی نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد 

..مراتب جهت صدور اوامر مقتضی تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 8,750,000
(هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

350000  , 1390 کسري پارکینگ 1396/04/17 4/96/3727 تجدید 
نظر

رشت  بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
فاز 2 عینک

4-2-10385-151-1-0-0 87

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با وصف محرز بودن 
تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث بدون مجوز ، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 29,750,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 170  0.5
 

350000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 118.36 
مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک و داراي اعیانی به صورت دوبلکس به 
مساحت حدود  170 مترمربع  میباشد. که برابر  طرح تفضیلی  ، از کل  عرصه به مساحت ، 
15.64مترمربع در مسیرکوچه 8 متري و باقیمانده به مساحت 102.74مترمربع  در کاربري 
فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد . و از کل اعیانی به مساحت حدود 20 متر مربع  در 
مسیر کوچه 8متري وباقیمانده  به مساحت حدود150 مترمربع  در کاربري فضاي سبز مجاور 
پهنه آبی  قرار دارد و همچنین ملک فوق یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد و بدلیل قرار 
گرفتن ملک فوق در  مسیر کوچه 8 متري وکاربري  فضاي سبز مجاور پهنه آبی ، کل اعیانات 
خارج از تراکم میباشد. الزم به ذکر است ، تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

  .سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 16-96 مورخ 
96/1/6 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 50000000ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,10,000,000(ده میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.2  0
 

50000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/03/27 4/96/3728 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري 
روبروي پل 
هوایی

4-1-10403-376-1-0-0 88

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه به صورت فروشنامه عادي به مساحت تقریبی 
28.20 مترمربع برابر کروکی ارائه شده می باشد،فاقد بالکن و تابلوي تبلیغاتی می باشد.مغازه 
فوق بدون مجوز در سال 1360 احداث گردیده و فاقد کسري پارکینگ می باشد..به جهت 
تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد***باستناد خط پروژه شماره 
1688-95/10/12 فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

88

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 126-96 مورخ 
96/2/26 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 555700000ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,111,140,000
(یکصد و  یازده میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 55.57  0
 

780000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/27 4/96/3730 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
دخانیات - 
ابتداي 
خیابان 
شهروند

4-2-10358-20-1-0-0 89

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي خط عادي ( نسقی) و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي مالک بمساحت 55.57 متر مربع داراي اعیان خالفساز  با اسکلت از نوع سنک 
بلوك سیمانی با پوشش 100 درصد در عرصه داراي قدمت تقریبی در سال 1385در حال 
فعالیت صنفی به شغل باتري سازي اتومبیل میباشد. داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 3.5 
از نوع بنر میباشد. با توجه به سال ساخت و به استناد طرح تفضیلی قدیم کسري پارکینگ 
ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 988 فاقد عقب نشینی و به استناد طرح تفضیلی فاقد 
عقب نشینی میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي علی کرم صدیقی شال  نسبت به راي شماره  4.96.3596  
مورخ 96.2.16 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2به 1 برابر ارزش آن نسبت 
به مفاد بند 2 راي بدوي به مساحت 25 مترمربع به مبلغ   84000000(هشتاد و  چهار 

میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/17 4/96/3731 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
 - رزمندگان

4-2-10302-22-1-0-0 90

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي ؛ به متراژ 151.84 متر مربع ، مستنداً به تبصره 2 
قانون صدر االشاره ؛ با تخفیف و تقلیل مورد حکم از 1.5 به 1.25 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 637728000(ششصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت 

هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید؛ 

جریمه 151.84  1.25
 

3360000  , 1395 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

در رابطه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به میزان تراکم اعطایی( مفاد بند 1 
راي بدوي ) ؛ اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري وفق موازین قانونی 

بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 82.87  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مسکونی سه طبقه روي پیلوت به شماره 30 
مورخ 1394/08/04 با زیربناي 383.1 مترمربع می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و 
نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهندسین ناظر، ساختمان احداثی در وضع موجود با زیربتاي 

:516.89 مترمربع می باشد که گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.96 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 113.88 مترمربع -2
به مساحت 82.87 مترمربع تراکم مازاد در زمان صدور پروانه، اعطا شده است که به  -3
استناد تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، مصوب کمیسیون ماده پنج، به دلیل تخطی از سقف 
تراکم اعطایی، مساحت مذکور تخلف محسوب و به دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش می 

.گردد
به استناد ضوابط پارکینگ، از آن جایی که حداقل عرض دیوار به دیوار 3 متر تامین  -4
نشده است، لذا یک واحد کسري پارکینگ دارد. با توجه به بازدید مجدد از ساختمان مذکور 
.و ارائه نقشه اصالحی از سوي مالک، سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد

جانمایی راه پله و پارکینگ ها در مقایسه با پروانه صادره تغییر یافته است. انباري ها در 
زیرشیروانی اجرا نگردیده و در پیلوت جانمایی شده هم چنین مالک نسبت به جانمایی و 
نصب آساسنور مبادرت ورزیده است. به دلیل عدم تایید شروع عملیات ساختمانی توسط 
کارشناسالن شهرداري در فاصله زمانی یک سال پس از صدور پروانه ساختمانی، اعتبار 
پروانه مذکور به اتمام رسیده است. به استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

90

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 7,634,000(هفت میلیون و  ششصد و  سی و  چهار هزار ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 38.17  4
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/24 4/96/3732 تجدید 
نظر

رشت 
-انتهاي 
بلوار شهید 
افتخاري--
سه راه 
ولکس-روبر
وي شهرك 
-تندگویان

4-2-10405-6-1-0-0 91

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
68.40 مترمربع و داراي اعیان به مساحت 68.40  مترمربع بر اساس نقشه برداري طرح 
مرداب عینک میباشد.که مساحت ملک در سالهاي ماضی یک باب مغازه به مساحت 38.17 
متر بوده که مالک مغازه همجوار قسمتی از مغازه خود به مساحت 30.23 مترمربع را کسر و 
به مغازه مذکور الحاق نموده اند ، شایان ذکر میباشد ، مقدار مساحت الحاقی ( مغازه همجوار 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4487 مورخه 74/7/15 میباشد ) ملک فوق در 
کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه فوق بصورت فعالیت شغلی نانوایی 
دائر  و داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی  به ابعاد ( 5*1 ) میباشد .مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت ***********
عرصه 68.40مترمربع که داراي  اعیان تجاري یک باب مغازه به مساحت 68.40مترمربع به 
مالکیت  آقاي رحمت کاظمی میباشد . توضیح بر اینکه این ملک در سالهاي ماضی به 
مساحت 38.17 مترمربع بوده که با توسعه دریافت مساحت 30.23 مترمربع از ملک تجاري 
همجوار که داراي پرونده تشکیلی به شماره 625632 میباشد و به این ملک واگذار گردیده 
به این میزان مساحت 68.40 مترمربع رسیده که از بابت آن داراي راي کمیسون تجدید نظر 
به شماره 4987 مورخه 16/7/74 میباشد .  ودر خصوص مساحت 38.17 مترمربع فاقد راي و 
تصمیم کمیسیون ماده صد میباشد.این ملک داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به 
ابعاد (1*5 ) و به صورت فعلیت شغلی نانوایی دائر میباشد.و بنا به اظهار نظر کارشناساسان 
محترم واحد نقشه برداري ، برابر شماره نقشه 988 مورخه 95/3/23 این منطقه به مساحت  
1.60 مترمربع در مسیر پخ کوچه شش متري بن بست و مابقی به مساحت 66.80 مترمربع از 
عرصه و اعیان در کاربري فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد .  مراتب جهت دستورات 

.مقتضی تقدیم میکردد

91

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي مسکونی، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب .75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  412,500(چهارصد و  دوازده هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10  0.75
 

55000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/20 4/96/3733 بدوي بلوار -
بهشتی--قا
سمیه 28 
کوچه 28 

   پالك 389
 

4-3-10303-110-1-0-0 92

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به استناد سند 
مالکیت مفروزي به مساحت  150 مترمربع میباشد داراي اعیان بصورت خانه ویالیی داراي 
زیربنا بمساحت تقریبی 110متر مربع با قدمت تقریبی در سال 1360 که از بابت اعیانات داراي 

راي کمیسیون مادص صد بشماره 1578-1377/03/17 و بالمانع بشماره 
2/33/1989-1377/04/08  میباشد. بعد از آن مالک اقدام به توسعه بناي بدون مجوز 
بمساحت تقریبی 10 متر مربع با قدمت تقریبی در سال 1379 نموده است. به استناد خط 
پروژه 454 بمساحت 3.86 متر مربع از عرصه و بمساحت 7.32 متر مربع از اعیان در تعریض 
کوچه بن بست 6 متري قرار دارد. حالیه مالک تقاضاي پاسخ به دفتر خانه را دارند.مراتب 

جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا 

(1352)، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

بدون مجوز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,920,000(یک میلیون و  نهصد و  بیست 
هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 76.8  0.5
 

50000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/03 4/96/3736 بدوي یونس -
آباد-شهید 
-لطفی

4-3-10047-8-1-0-0 93

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 110.1مترمربع بوده که به سطح 
76.8 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 74.2 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 61.3 متر مربع به صورت اعیان میباشد.مساحت 
باقیمانده زمین 35.9 متر مربع میباشد که به سطح 15.5 متر مربع ان بصورت اعیان بوده و 
به دلیل قرار گرفتن آن در کاربري عرصه زیر 75 متر مربع کل آن خارج از تراکم میباشد..تا 
ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور 
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 *************.مقتضی تقدیم می گردد
مبنی بر کارشناسی مجدد مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه ویالیی قدیمی به 
مساحت 109.30 متر مربع برابر سند (مفروز) بوده که به سطح 76.8 متر مربع آن به صورت 
اعیان میباشد.ملک فوق به صورت خالفساز با قدمت سال 52 و مصالح بلوك سیمانی احداث 
گردیده .برابر نقشه برداري حریم رودخانه از ملک فوق به مساحت 74.2 متر مربع در کاربري 
فضاي سبز حریم رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 61.3 متر مربع به صورت اعیان 
میباشد.مساحت باقیمانده زمین 35.9 متر مربع میباشد که به سطح 14.54 متر مربع آن در 
تعریض کوچه 6 متري حد جنوب قرار دارد.(قابل ذکر است ملک فوق داخل حریم ایمنی آب 
***************.قرار ندارد).مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

93

با توجه به محتویات و مستندات و توجها به نامه شماره 57321-1396مورخ 
96/03/27شهرداري ،با مالحضه سوابق باستناد ماده 309قانون آیین دادرسی مدنی و 
به به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون 
ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به میزان 54.5 مترمربع با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 91,560,000(نود و  یک میلیون و  پانصد 
و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.ضمنا تسلیم رونوشت 

راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.

جریمه 54.5  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 4/96/3740 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-
منظریه-گل
ستانی-ارغو
ان

4-3-10116-302-1-0-0 94

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات و توجها به نامه شماره 57321-1396مورخ 
96/03/27شهرداري ،مبنی بر تخلف مازاد گزارش شده در صدور راي شماره 
4/96/3572مورخ 96/02/16با مالحضه سوابق به استناد ماده 309 قانون آیین 

دادرسی مدنی در خصوص 41/96مترمربع اعالمی از راي کسر و مابقی پیرو سابقه با 
ضریب 2/5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,068,248,000(دو میلیارد و  شصت و  هشت 

میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار )ریال راي اصالحی صادر و اعالم 
میگردد.ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.

جریمه 246.22  2.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/17 4/96/3740 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-
منظریه-گل
ستانی-ارغو
ان

4-3-10116-302-1-0-0 94

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 128 مورخه 93/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 

971.75 صادر گردیده است.درحال حاضرعملیات ساختمانی درحد سفت کاري بوده و تا این 
اضافه بنا در طبقه همکف -1:مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه -3 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 48.86 مترمربع-2به مساحت 50.78 مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 48.86 -4بنا در طبقه دوم به مساحت 48.86 مترمربع
با توجه به اینکه مجموع -6اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48.86 مترمربع-5مترمربع
اضافه بناي فوق بیشتر از 5% زیربناي پروانه است ، تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه به 
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه .سطح 54.5 متر مربع موضوع تخلف ساختمانی می باشد
زیرشیروانی به سطح 37.04 متر مربع میباشد. داراي کاهش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد 
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه .به 4 واحد مسکونی بوده وفاقد کسري پارکینگ میباشد
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 100/96/01 مورخ 
96/1/6 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 56890000ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,11,378,000(یازده میلیون و  

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

جریمه 75.52  0
 

50000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/27 4/96/3741 بدوي -
سلیماندارا
ب - 
--جیرده

4-3-10290-2-1-0-0 95

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه نسقی و برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف 
متقاضی  به مساحت عرصه 77.41 متر مربع بوده که 75.52 متر مربع آن به صورت اعیان 
میباشد.ملک فوق بدون مجوز  با مصالح بلوك سیمانی و قدمت سال 70 احداث گردیده 
است.فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 0.25 متر 
مربع از اعیان ملک در تعریض خیابان 25 متري قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 225-96 مورخ 
96/2/25 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 228270000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,45,654,000
(چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.56  0
 

650000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز 1396/03/27 4/96/3742 بدوي رشت - 
دخانیات - 
 خ شهروند

4-2-10358-19-1-0-0 96
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت 61.06 متر مربع داراي اعیان خالف ساز با اسکلت 
بلوك سیمانی به مساحت 73.56 متر مربع که از این مقدار داراي بالکن در حد 1/3 بمساحت 
12.5 متر مربع با قدمت تقریبی 1387 در حال فعالیت صنفی به شغل خواربار فروشی داراي 
2 تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 5*1 متر و 5*1.2 متر با پوشش 100 درصد در عرصه که به استناد 
خط پروژه 988 فاقد عقب نشینی و به استناد طرح تفضیلی جدید تماما خارج از تراکم 
میباشد. با توجه به سال ساخت و طرح تفضیلی قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه 
بشماره 128/ن1م4 - 1395/04/24 از ناحیه 1 شهرداري منطقه 4 میباشد .مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
------------------

طی بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1396/07/30 و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
.مساحت بالکن 4.52 متر مربع میباشد

96

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

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

سایر 52.49 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/04/17 4/96/3751 بدوي رشت - 
نامجو- ك 
محسن 
نظري

4-3-10021-5-1-0-0 97

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، در خصوص توسعه بناي 
مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  592,300,800(پانصد 
و  نود و  دو میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 117.52  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 84 مورخه 1394/12/27 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 731.65 مترمربع صادر شده 
است. پس از آن از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 34.85  مترمربع و بناي داخل تراکم به 
مساحت 156.15 مترمربع (به دلیل عدم دریافت پروانه دوم در مرحله فونداسیون) داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2676 مورخه 1395/09/20 می باشد. پس از آن در 
تاریخ 1395/11/02 پروانه دوم به زیربناي 766.5 مترمربع صادر شده است. در حال حاضر 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سفت کاري و شروع نازك کاري است. برابر نقشه 
 :برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به سوابق فوق به شرح ذیل می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.26 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.68 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.68 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35.68 مترمربع -4

مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در همکف و  -8
.طبقات مجموعا به مساحت 10.22 مترمربع

افزایش تعداد واحد از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به مساحت 52.49 مترمربع (برابر نامه  -4
شماره ش ر 1394-166296 مورخه 1394/10/15 معاونت محترم معماري و شهرسازي)

کسري فضاي سبز به سطح 60 مترمربع به دلیل حذف فضاي سبز مصوب در نقشه هاي  -5
.پروانه

.کسري فضاي باز به سطح 57.7 مترمربع -6
همچنین داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 67.13 مترمربع به دلیل عدم احداث می 
باشد. الزم به ذکر است اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع 
پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. رعایت عرض معابر شده است و 

/عقب نشینی ندارد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  25,885,575(بیست و  پنج 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 85.22  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3753 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
فاز 2 عینک

4-2-10321-79-1-0-0 98

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده ، با وصف محرز بودن تخلف، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه 

پارکینگ ، به مبلغ  15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 50  1
 

303750  , 1380 کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 39.91  
مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک و داراي یک باب خانه دو طبقه ،همکف به 
مساحت 39.91 مترمربع و طبقه اول با احتساب کنسول به ابعاد (1.00 *5.70) مترطول در به 
سمت کوچه بن بست8 متري به مساحت  45.61 مترمربع  میباشد.و برابر طرح تفضیلی  کل 
مساحت عرصه و کل مساحت  اعیان در کاریري  فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار داردو 
همچنین بدلیل قرار گرفتن ملک  در کاربري فوق کل اعیانات خارج از تراکم میباشد و 
همچنین از بابت دو واحد مسکونی دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد. الزم به ذکر است ، تا 
ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور 

 مقتضی تقدیم میگردد
*********************************************************
*********************************************************

***************************************************
احتراما مکان بازدید شده  با توجه به عدم مراجعه مالک ،قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به 
مساحت عرصه 39.91  مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک و داراي یک باب خانه 
دو طبقه ،همکف به مساحت 39.91 مترمربع و طبقه اول با احتساب کنسول به ابعاد (1.00 
*5.70) مترطول در به سمت کوچه بن بست8 متري به مساحت  45.61 مترمربع  که به سال 
ساخت 80میباشد.و برابر طرح تفضیلی  کل مساحت عرصه و کل مساحت  اعیان در کاریري  
فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد که در خصوص میزان دقیق حریم کمی و کیفی برابر 
نقشه برداري و طرح تفضیلی نیاز به به اظهارنظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد .و 
همچنین بدلیل قرار گرفتن ملک  در کاربري فوق کل اعیانات خارج از تراکم میباشد و 
همچنین از بابت دو واحد مسکونی دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد. الزم به ذکر است ، تا 
ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 312-96 مورخ 
96/3/11 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  160000000ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,32,000,000
(سی و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.18  0
 

303750  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/10 4/96/3755 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري- 
دخانیات - 
ابتداي 
خیابان 
شهروند

4-2-10358-21-1-0-0 99

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي خط عادي ( نسقی) بمساحت 53.18 متر مربع داراي 
اعیان خالف ساز با مصالح بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال  1385با پوشش 100 درصد 
در عرصه داراي فعالیت صنفی به شغل مبل سازي  که به استناد خط پروژه 988 بمساحت 
تقریبی 0.23 متر مربع در تعریض خیابان 35 متري میباشد و به استناد طرح تفضیلی تماما 
خارج از تراکم است.  تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 4.88*1 از نوع بنر با قاب فلزي دارد. بنا به 
سال ساخت و طرح تفضیلی قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 127/ن1م4 
- 1395/04/24 از ناحیه 1 شهرداري منطقه 4 میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بخضور تقدیم میگردد./ر.ي
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در 

این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 313-96 مورخ 
96/3/11 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 130000000  ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ ,26,000,000
(بیست و  شش میلیون )ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.53  0
 

303750  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/10 4/96/3756 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
دخانیات - 
ابتداي 
خیابان 
شهروند

4-2-10358-22-1-0-0 100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي خط عادي ( نسقی) و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي مالک بمساحت 43.53 متر مربع داراي اعیان خالف ساز با اسکلت بلوك سیمانی با 
پوشش 100 درصد بر روي عرصه با قدمت تقریبی در سال 1385 میباشد . با توجه به سال 
ساخت و طرح تفضیلی قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي فعالیت صنفی به شغل قلیانسرا و 
فاقد تابلوي تبلیغاتی است. به استناد خط پروژه 988 بمساحت تقریبی 6.68 متر مربع در 
تعریض خیابان 35 متري و تماما خارج از تراکم میباشد. داراي اخطاریه بشماره 124/ن1م4 - 
1395/04/24 از ناحیه 1 شهرداري منطقه 4 میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

100

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجارتی وصنعتی 
و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 5802930640(پنج میلیارد و  هشتصد و  دو میلیون و  نهصد و  

سی هزار و  ششصد و  چهل) ریال صادر می گردد

جریمه 11429.34  4
 

1100000  , 1360
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 4/96/3758 بدوي کیلومتر 3 
جاده 
فومن-خ 
احمدگوراب
-دخانیات

4-1-10365-38-1-0-0 101

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

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 825,000,000(هشتصد و  بیست و 
 پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 375  2
 

1100000  , 1388 کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یک قطعه زمین فاقد مساحت میباشد که 
وضع موجود آن برابر نقشه برداري به سطح عرصه 65834.25 مترمربع به صورت مجتمع 
دخانیات گیالن مشتمل بر ساختمان اصلی کارخانه و اعیانات وابسته میباشد.اعیانات به 
لحاظ قدمت به دو بخش تقسیم میشود.اول: ساختمان اصلی کارخانه دخانیات که قدمت آن 
به سال 60 بازمی گردد. دوم: بناهاي احداثی که از بابت آنها داراي پروانه ساختمانی بوده و 
قدمت آنها به بعد از سال 85 بازمی گردد.از بابت اعیانات قسمت دوم داراي پروانه ساختمان 
اداري به شماره 145 مورخ 85/07/26 با زیر یناي کل 38195.7 مترمربع (موجود 35372 
مترمربع و احداثی 2464 مترمربع)میباشد که پس از احداث بنا،از بابت افزایش بنا در همکف 
به سطح 305.7 مترمربع و احداث بانک به سطح 42 مترمربع و نیز احداث نگهبانی در 
ورودي کارخانه به سطح 12 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 21252 مورخ 
88/10/29 میباشد که هیچگونه عدم خالفی پس از آن در یافت نشده است.داراي راي 
کمیسیون ماده 5 میباشد که برابر بند 3 مورخ 88/09/21، کمیسیون با توسعه بنا به صورت 
احداث بنا 2 طبقه به مساحت 5533.20 مترمربع جهت احداث کارگاه تولید سیگار و پست 
برق و احداث 260.03 مترمربع خارج از مدلول پروانه و 699 مترمربع اضافه بنا به صورت بام 
تراسی به احتساب یک دوم موافقت می گردد که اصالح پروانه با زیر بناي کل 44080.7 
مترمربع (موجود 38195.7 مترمربع و احداثی 5885 مترمربع)صورت گرفت. حالیه با توجه 

:به ارائه نقشه برداري داراي مابه التفاوت به قرار زیر است
اضافه بناي صنعتی به سطح 10787.14 مترمربع کا جزء اعیانات قدیمی کارخانه بوده و -1
قدمت آن به سال 60 بازمی گردد و در زمان صدور پروانه و اصالح آن این بنا موجود بوده که 
در هر دو مرحله صدور پروانه و اصالح آن بناي موجود کارخانه به صورت صحیح اندازه گیري 

.نشده است
 اضافه بناي تجاري در همکف  به سطح 82.91 مترمربع به صورت اضافه بناي بانک -2

اضافه بناي اداري در همکف به سطح 549.32 مترمربع به صورت اضافه بناي نگهبانی -3
ورودي کارخانه و سردر متصل به آن

 اضافه بناي صنعتی به سطح 9.97 مترمربع در همکف به صورت دکل هاي نگهبانی -4
.داراي 15 واحد کسري پارکینگ اداري میباشد-5

ضمنا حدود اربعه مندرج در سند ارائه شده با وضع موجود به طور کلی مغایرت زیادي دارد 
که در صورت لزوم نیاز به اصالح سند میباشد.برابر سند عرصه ي این ملک به پالك ثبتی 52
 از سنگ اصلی 45 در سه حد شمال، شرق و جنوب به پالك اشرافیت داشته و تنها در 
قسمتی از حد غرب به طول 88 متر به جاده قدیم رشت - فومن اشرافیت دارد که در وضع 
موجود این پالك فقط در حد غرب به پالك میباشد که از آن پالك جهت پارکینگ کارکنان 
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استفاده میشود و در وضع موجود کارخانه شماال به جاده فومن محدود میشود که به نظر 
میرسد که این تناقض به دلیل تشخیص غلط جهات اربعه در زمان صدور سند میباشد. .برابر 
خط پروژه 988 به سطح تقریبی 3700 مترمربع در تعریض میباشد. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

با عنایت به مرقومه شهرداري به شماره ش ر-61925-1396 مورخ 1/4/96 مبنی بر 
اینکه ملک مذکور داراي راي صادره تجدیدنظر به شماره 4987-74.7.16 ازبابت 98
مترمربع مبنی بر پرداخت جریمه می باشد، لذا راي بدوي به شماره 2639/95/4 مورخ 

27/07/1395کان لم یکن می باشد.

سایر 67.77  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/17 4/96/3760 تجدید 
نظر

رشت : بلوار 
شهید 
افتخاري - 
روبروي 
شهرك 
تندگویان

4-2-10405-101-1-0-0 102
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
67.77 مترمربع و داراي اعیان به مساحت 67.77  مترمربع بر اساس نقشه برداري طرح 
مرداب عینک میباشد.ملک فوق در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه 
فوق بصورت فعالیت  شغلی تعویض روغن خودرو دائر وداراي تابلو تبلیغاتیاز جنس بنر 
پالستیکی به ابعاد (5*1) میباشد و همچنین برابر  صورتجلسه مورخ 74/7/15 داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4487 میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************
*********************************************************
احتراما مکان بازدید شده *****************************************
قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت عرصه 67.77 مترمربع که داراي  اعیان تجاري 
یک باب مغازه به مساحت 67.77 مترمربع میباشد که از بابت آن داراي راي کمیسیون 
تجدید نظر به شماره 4987 مورخه16/7/74 به مساحت 98 مترمربع به نام  آقاي فریدون 
کاظمی میباشد که مالک پس از اجراي حکم پرداخت ، سپس به مساحت 30.23 مترمربع از 
مساحت ملک خویش را کسر و به ملک همجوار آقاي رحمت کاظمی که داراي پرونده 
این ملک داراي تابلو تبلیغاتی از .تشکیلی به شماره 625613 میباشد ،الحاق واگذار نمودند
جنس بنر پالستیکی به ابعاد (1*5 ) و به صورت فعلیت شغلی تعویض روغن دائر 
میباشد.مقداري از مساحت این ملک در مسیر تعریض خیابان ، بلوار شهید افتخاري و 
باقیمانده در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد که در خصوص میزان دقیق 
مساحت عقب نشینی و کاربري نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد که 
طبق نظر ایشان با توجه به عدم وجود نقشه برداري در محدوده مورد نظر نیازبه یکماه زمان 
با توجه به  شماره .جهت اظهارنظر میباشد. مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میکردد
نقشه 988 مورخه 95/3/23  کارشناس محترم خط پروژه و واحد نقشه برداري ، به مساحت 
30.94 مترمربع از کل عرصه و اعیان ملک در تعریض کوچه شش متري بن بست و باقیمانده 

.به مساحت  36.83 مترمربع در کاربري فضاي سبز مجاور پهنه آبی قراردارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4رشت بطرفیت آقاي حسین غالمی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  احداث یک باب مغازه به انضمام دفتر کار جمعا بمساحت 

44.7 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛با توجه به تجاري بودن مکان تعرفه شده و 

انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 2100ریال فلذا  مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش 
سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 25754 مورخ 96.2.14 به مبلغ 420  ریال 
صادر و اعالم مینماید ضمنا به استناد تبصره 6 ماده اخیر االشاره، مالک مکلف به 

رعایت  حرائم در هنگام نوسازي میباشد.

جریمه 44.7  0
 

65000  , 1352 احداث بناي بدون مجوز 1396/04/24 4/96/3761 بدوي رشت - 
ابتداي خ 
شهید بابایی 
- بازارچه 
عینک

4-2-10405-94-1-0-0 103

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  بر اساس نقشه 
برداري طرح مرداب عینک میباشد.ملک فوق در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار 

دارد. مغازه فوق بصورت فعالیت شغلی آهنگري داراي فعالیت صنفی می 
حالیه با مراجعه مالک به شهرداري و نقشه برداري *********************.باشد
احتراما مکان بازدید شده به صورت یک :ارائه شده توسط مالک گزارش زیر ارائه می گردد
باب مغازه فاقد سند مالکیت داراي فروشنامه عادي به مساحت عرصه  39.32 مترمربع و 
داراي اعیان به مساحت 39.32 مترمربع به صورت مغازه در همکف بانضمام دفتر کار در نیم 
طبقه به مساحت 5.38 مترمربع  بر اساس نقشه برداري ارائه شده می باشد از بابت اعیانات 
سوابقی ارائه نگردید.همچنین طی بازدید مشاهده گردید.بدون مجوز داراي سایه بان فلزي 
به مساحت 12 مترمربع به سمت شارع عام می باشد که طی بازدید مجدد و تصاویر پیوستی 
جمع آوري گردید.ملک فوق در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد و به مقدار 
3.45 مترمربع در نوار فضاي سبز حفاظتی قرار دارد. کال خارج از تراکم می باشد.مغازه فوق 
بصورت فعالیت شغلی آهنگري داراي فعالیت صنفی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي  علوي ؛ بشرح احداث بناي 
بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در 
پرونده و نیز عدم همکاري مالک با مامورین شهرداري جهت بررسی وضعیت موجود ؛ 
نوع و متراژ تخلفات صورت یافته  طبق گزارش پیوست ؛ فلذا گزارش شهرداري مبنی 
بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر صحت دانسته مع 
الوصف ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به تخریب بناي مذکور  

صادر و اعالم میدارد.

سایر 185  0
 

55000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3764 بدوي رشت - 
کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
باغ ساالر 
مشکات

4-2-10402-3-1-0-0 104

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکبابخانه به سطح تقریبی عرصه 152 مترمربع و به صورت 
دوبلکس میباشد.فاقد سوابق در سیستم شهرسازي میباشد.قابل ذکر است مالک بدون 
مجوز اقدام به احداث یک درب ورودي در حد شمال ملک و به سمت فضاي سبز نموده 
است.به سطح 147.5 متر مربع داخل تراکم و به سطح 37.5 متر مربع خارج تراکم 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي زمانی – محمد علی رهنما ؛ 
مبادرت به احداث بناي بدون مجوز شهرداري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در پرونده و نیز عدم همکاري مالک با مامورین شهرداري جهت 

بررسی وضعیت موجود ؛ نوع و متراژ تخلفات صورت یافته  طبق گزارش پیوست ؛ فلذا 
گزارش شهرداري مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را 
محمول بر صحت دانسته مع الوصف ؛ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري 

حکم به تخریب بناي مذکور  صادر و اعالم میدارد.

سایر 150.94  0
 

50000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/13 4/96/3766 بدوي رشت  صف 
سر 

بابایی-شقاي
ق - 4متري

4-2-10385-4-1-0-0 105
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  75.47  
مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک و داراي یک باب خانه دو طبقه ،همکف به 
مساحت  حدود 75.47 مترمربع و طبقه به مساحت حدود  75.47 مترمربع  میباشد.که برابر 
طرح تفضیلی از کل مساحت عرصه به مساحت 33.90 مترمربع و از کل مساحت اعیان 
درمجموع  طبقات، به مساحت 67.80 مترمربع  در کاریري  فضاي سبز مجاور پهنه آبی 
وباقیمانده عرصه و اعیان در کاربري مسکونی  قرار دارد و همچنین بدلیل قرار گرفتن ملک 
در کاربري فوق کل اعیانات خارج از تراکم میباشد. الزم به ذکر است ، تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************
*********************************************************

******

احتراما برابر نامه شماره 246852-1395 مورخه 3/12/95 در خصوص عدم مراجعه و عدم 
ارائه مدارك مستند توسط مالک ، این ملک قطعه زمینی نسقی به مساحت 75.47 مترمربع 
که داراي اعیان یکدستگاه ساختمان در دو طبقه مسکونی با صددرصد اشغال عرصه ، کال به 
مساحت 150.94 مترمربع اعیان  برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک میباشد که از بابت 
دو واحد مسکونی دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد  ، وبر اساس نقشه برداري   و طرح 
تفضیلی قسمتی از ملک در تعریض کوچه 6 متري و قسمتی در طرح فضاي سبز پارك 
عمومی فرامنطقه اي و باقیمانده در کاربري مسکونی قرار دارد که در خصوص میزان دقیق 
مساحت کاربریها نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد ، که برابر نظر ایشان 
جهت اظهار نظر در این مورد نیاز به یکماه زمان میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم میگردد

احتراما مکان بازدید شده برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی قطعه زمینی  ****
نسقی به مساحت عرصه 74.4 متر مربع بوده که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یک باب 
ساختمان دو اشکوبه در دو واحد مسکونی به زیربناي کلی 124.8 متر مربع با قدمت سال 83
 گردیده است.2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت گردیده و داراي 2 باب کسري 

پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 988 به سطح 54.87 متر مربع از عرصه و اعیان هر 
طبقه در کاربري حریم کیفی 20 متري اعالمی از اداره آب قرار داشته و مابقی در کاربري 
مسکونی قرار دارد.کل اعیانات به سطح 124.8 متر مربع خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت 
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*****.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  بشماره 11749

مورخ 95.12.16راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 5,787,600
(پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 74.2  0.1
 

780000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 4/96/3767 بدوي رشت - 
بلوارشهید 
افتخاري - 
ولکس - خ 
باقرالعلوم 2
- فرعی 2 
انتهاي ك 
سمت راست

4-2-10707-35-1-0-0 106

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

780000  , 1394 کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب خانه به زیر بناي 74.20 مترمربع برروي زمین نسقی به 
مساحت تقریبی  99.20 مترمربع (برابر کروکی ارائه شده) ،بدون مجوز با مصالح بلوکی و 
قدمت سال 94 احداث شده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.یک 
واحد کسري پارکینگ دارد.کل اعیانات داخل تراکم می باشد.به جهت تعیین مقدار عقب 
نشینی نیاز به تهیه عقب نشینی می باشد.*** بر اساس خط پروژه شماره 95/08/17-988 
به سطح 4.95 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري حد جنوب قرار دارد*** مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 200000000(دویست میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 24.77  0
 

3360000  , 1395 تبدیل انباري به مغازه 1396/04/31 4/96/3768 تجدید 
نظر

-
دانشکده(ح
میدیان)--ن
بش ك 
هفتم

4-2-10600-302-1-2-0 107

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی , وبا رعایت حقوق مالکان مشاعی به 
استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم 
امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول قطعه 
دوم تفکیکی بانضمام  دو باب انباري به مساحت هاي 12.94مترمربع (قطعه 7 تفکیکی )و 
11.83 مترمربع (قطعه 8 تفکیکی)میباشد.داراي پروانه و پایانکار می باشد.حالیه مالک اقدام 
به تبدیل دو باب انباري به مغازه با قدمت سال 95 نموده است.داراي دو واحد کسري 

پارکینگ تجاري می باشد.قابل ذکر است سابقا از بابت تبدیل دو باب انباري به مغازه داراي 
راي تخریب بوده که راي مذکور اجرا و پرونده مختومه گردیده است.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

107

در خصوص اعتراض آقاي نادر حقی نسبت به راي شماره 4.95.2790  مورخ 95.8.22  
راي  بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 
و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض  و گزارش اصالحی شهرداري منطقه 4  ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد فلذا ضمن نقض راي بدوي   مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
5.72  ( ما به التفاوت بناي مسکونی ) مترمربع  بمبلغ 1501500(یک میلیون و  پانصد و 

 یک هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 5.72  1.5
 

175000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/27 4/96/3772 تجدید 
نظر

-
یخسازي-بل
وار شهداي 
گمنام-نبش 
کوچه باخدا

4-2-10392-31-1-0-0 108

در خصوص تبدیل بخشی از همکف به انبار تجاري  مستنداً به تبصره 3 قانون فوق 
االشاره حکم  به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
8.18  متر مربع بمبلغ  5,726,000(پنج میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار ) 

ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 8.18  4
 

175000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 36.75 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه روي پیلوت در مرحله بهره برداري  با اسکلت فلزي با 
قدمت تقریبی از سال 1375و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 73.5 متر مربع با پوشش 100 
درصد در عرصه بوده و به استناد طرح تفضیلی جدید و خط پروژه بشماره 2359 بمساحت 
تقریبی 31.24 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض خیابان 45 متري و کوچه 6 متري و 
پخ دوگذر قرار دارد. بنا به نظر کارشناسی در سال 1387/11/19 داراي راي کمیسیون 

1039-1375/3/5 میباشد که پرونده اي در خصوص این راي مشاهده نگردید.لذا با توجه به 
دردست نبودن مدارکی از ملک خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده به شرح زیر 

احداث بناي خالف ساز داخل تراکم به مساحت تقریبی 73.5 متر مربع در همکف -1:میباشد
و طبقه اول که از این مقدار داراي یک باب مغازه بمساحت تقریبی 12.95 متر مربع در طبقه 
داراي -2.همکف درحال فعالیت صنفی به شغل مشاور امالك و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد
مکان بازدید شده داراي دعوتنامه بشماره 16.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
ن2-م4 مورخه 1395/03/24 از ناحیه 2 شهرداري منطقه 4 درخصوص ارائه مدارك مستدل 
و قانونی در خصوص اعیانات مورد ذکر میباشد و تاکنون مدارکی از سوي مالکین ارائه نشده 
است. به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر 
دقیقتر بعد از ارائه مدارك و نقشه برداري از ملک  متعاقبا اعالم خواهد شد. مقدار عقب 
نشینی نیز بعد از انجام نقشه برداري وانعکاس ملک بر روي خط پروژه مکتعاقبا اعالم 
میگردد. الزم بذکر است داراي پرونده جاري بشماره 636701 در خصوص شکایت از این 
ملک از جانب همسایگان میباشد.مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

//میگردد//ر.ي
-------------------------------------------------------------
طی مدارك و نقشه برداري ارائه ---------------------------------------
شده از سوي مالک مکان بازدید شده بصورت ساختمان 1 طبقه بر روي پیلوت میباشد که از 
بابت 46.34 متر مربع اعیان مسکونی و 15.36 متر مربع از اعیان تجاري بصورت مغازه داراي 
سوابق در واحد تخلفات میباشد. حالیه مالک اقدام به تبدیل بخشی از راه پله و اعیان 
تجاري در همکف به یک باب انبار تجاري بمساحت 11.73 متر  و همچنین توسعه بناي 
مسکونی بمساحت 5.72 متر مربع نموده است. لذا تخالفات ساختمانی به شرح زیر اعالم 
تبدیل بخشی از همکف بمساحت 8.18 متر مربع  و مغازه همکف  بمساحت 3.55 -1:میگردد
توسعه بناي مسکونی بمساحت 5.72  -2متر مربع  به انبار تجاري بمساحت 11.73 متر مربع
مقدار عقب نشینی نیز بعد از انجام نقشه برداري وانعکاس ملک بر روي خط پروژه   متر مربع
مکتعاقبا اعالم میگردد. الزم بذکر است داراي پرونده جاري بشماره 636701 در خصوص 
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شکایت از این ملک از جانب همسایگان میباشد.مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 
//تقدیم میگردد//ر.ي

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/14 4/96/3775 تجدید 
نظر

بلوار شیون 
فومنی - ( 
جاده جیرده 
) - روبروي 
آسایش 14 
- کوچه الله 
- سمت 
چپ

4-3-10033-698-1-0-0 109

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا ضمن نقض راي بدوي، 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  167996640
(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  ششصد و  چهل) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 499.99  0.1
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز خارج از 
تراکم، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,624,770,000(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 386.85  1.25
 

3360000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده بصورت یکدستگاه ساختمان 4/5 طبقه فاقد سند مالکیت و فاقد 
مجوز احداث است که عرصه وضع موجود آن باستناد فروشنامه عادي ارائه شده بمساحت 
حدود 303/00 مترمربع میباشد.زیر بناي کلی ساختمان 886/84 مترمربع،اسکلت بتن آرمه 
و قدمت سال 93 و در مرحله نازك کاري است که بر اساس نقشه معماري ارائه شده بشرح 
طبقه همکف به مساحت حدود 158/40 مترمربع بصورت پیلوت  -1:ذیل گزارش میگردد
طبقه اول به مساحت حدود 177/21 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2 جهت پارکینگ
حدود 8/91 مترمربع بصورت کنسول بعمق 0/90 متر در ارتفاع 2/80 متر بسمت شارع 10 
طبقات دوم تا چهارم مجموعاً بسطح 531/63 مترمربع (هر طبقه به مساحت  -3.متري است
حدود 177/21 مترمربع که از این مقدار بسطح حدود 8/91 مترمربع در هر طبقه بصورت 
تا  -5.راه پله به بام بسطح حدود 19/60 مترمربع -4.کنسول بسمت شارع 10 متري است)
با توجه  -6.این مرحله طبقات اول تا سوم،هر طبقه 2 واحد و طبقه 4 بصورت تکواحدي است
قابل ذکر  -7.به نقشه هاي اصالحی و وضع موجود،تا اینمرحله 2 واحد کسري پارکینگ دارد
است در طرح تفصیلی قدیم ملک فوق در کاربري اداري قرار داشته و کال خارج از تراکم بوده 
اکنون با اجراي طرح تفصیلی جدید در کاربري مسکونی قرار گرفته که به سطح 499.99 
داخل تراکم و به سطح 386.85 خارج از تراکم  می باشد که از این مقدار به سطح 354.42 
باستناد خط پروژه طراحی شده در طرح تفصیلی مترمربع مرتبط با دو طبقه مازاد می باشد
جدید به شماره 2520 - 96/02/14 به سطح  6.52 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
کوچه 10 متري حد جنوب و به سطح 7.25 مترمربع از عرص در تعریض کوچه 6 متري حد 
غرب قرار دارد..شایان ذکر است که ملک فوق الذکر از بابت احداث بدون مجوز و بصورت 
غیابی،داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 4/93/797 مورخ 93/09/24 و راي 
تجدید نظر مبنی بر تخریب بنا می باشد.گزارش فوق در طرح تفصیلی جدید به روز شده 

.است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم  میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و توجها به سابقه و قدمت بنا در خصوص مابه التفاوت 
متراژ تخلف توسعه بناي تجاري اعالمی به مساحت 3/38 متر مربع راي به جریمه با 

ضریب یک پنجم ارزش سرقفل سال وقوع تخلف که قبال سال 91 به شماره 
2/33/2683 مورخ 91/10/20 توسط شهرداري اعالم گردیده جریمه به بمبلغ  

74360000(هفتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 3.38  0
 

1000000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/05/10 4/96/3779 بدوي حمیدیان -
-جمهوري 
-کوچه 5
-نبش 

چمران 1

4-2-10442-194-1-0-0 110
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت عرصه به مساحت 112.05 مترمربع و 
در وضع موجود مشتمل بر یک ساختمان دو طبقه بر روي کرسی می باشد. طبقه همکف 

مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 17.38مترمربع و یک واحد مسکونی به مساحت 50.86
 مترمربع، سایبان اختصاصی به مساحت 9.91 مترمربع و راهرو و راه پلیه اختصاصی 
دسترسی به طبقه فوقانی به مساحت 29.11 مترمربع و طبقه اول مشتمل بر یک واحد 

مسکونی به مساحت 87.83 مترمربع می باشد. اطالعات مذکور بر اساس  نقشه برداري ارائه 
شده از سوي متقاضی، ممهور به مهر مهندس محمد عطائی مقدم گزارش شده است. بابت 
احداث اعیانات شامل زیربناي مسکونی به مساحت 173 مترمربع و سایبان به مساحت 11 
مترمربع و مغازه به مساحت 14 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي راي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها شماره 14167 مورخ 1391/11/17بوده که به پرداخت 
جریمه نقدي در حق شهرداري محکوم گردید پس از آن داراي اضافه بناي همزمانساز تجاري 
به مساحت 3.38 مترمربع و کاهش مساحت مسکونی به مساحت 1.79مترمربع می باشد. به 
استناد خط پروزه 2656 به مساحت تقریبی 7.7 مترمربع از اعیان مغازه و سایبان احداثی در 
همکف در تعریض معابر واقع شده است. حالیه تقاضاي گواهی پایان کار را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 72,478,000(هفتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.69  2
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/04/24 4/96/3780 بدوي -
بهشتی-برا
زنده-بن 
بست 
راستی

4-3-10165-74-1-0-0 111
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 14 مورخ 1393/05/13 با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی بسطح 29.85متر مربع با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیربناي 988.80 مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري است الزم به توضییح است در حد اجراي سقف دوم داراي 
گواهی عدم خالف بشماره 613001 مورخ 1396/09/16 میباشد حالیه طبق کروکی نقشه 
کاهش   -1:برداري  ارائه شده. برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
کاهش بنا  بنا در طبقات اول الی دوم بسطح  -2،بنا در طبقه همکف بسطح 1.17مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم بصورت عدم رعایت دو  -2.343متر مربع (هر طبقه 1.17متر مربع )
کاهش  -4 %متر عقب سازي در طبقه سوم بسطح 7.53متر مربع خارج از تراکم و طول 60
داراي مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه  -5سطح راه پله به بام 1.56 متر مربع
پله به مسکونی درمجموع بسطح 4.16 متر مربع ( همکف بسطح 1.22 متر مربع و طبقه اول 

بسطح 0.59 متر مربع و طبقه دوم بسطح 0.59 متر مربع ودر طبقه سوم  به سطح 1.76
با توجه به اینکه اضافه بنا کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره میباشد  -6  مترمربع )میباشد
رعایت پارکینگ می گردد  سقف تراکم اعطائی زمان پروانه جز موارد تخلف لخاظ نشده است

 مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

111

به استناد تبصره 2 و نظر به قدمت بنا با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب  3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه 

به مبلغ 12,510,000(دوازده میلیون و  پانصد و  ده هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 83.4  3
 

50000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/3783 تجدید 
نظر

یونس -
آباد-دهم-م
طهري

4-3-10047-2-1-0-0 112

به استناد تبصره 4 و نظربه قدمت بنا در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و 
تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس 

ناظر بشماره 5017-13960132 مورخ 96.4.22 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 270,000(دویست و  هفتاد هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص 

عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 54  0.1
 

50000  , 1352 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی  به مساحت 192.5  
مترمربع مطابق سند (مفروز) بوده که به سطح 134.32 آن به صورت اعیان میباشد و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه به سطح 191.4 متر مربع می باشد.ملک فوق به صورت خالفساز 
با مصالح بلوك سیمانی و با قدمت سال 52 احداث گردیده و فاقد کسري پارکینگ میباشد.از 
ملک فوق به مساحت 74.2 متر مربع در حریم رودخانه قرار دارد که کل آن  به صورت اعیان 
میباشد.همچنین به سطح 9.20 متر مربع از ملک در تعریض کوچه 6 متري حد جنوب قرار 
دارد.مساحت باقیمانده زمین 108 متر مربع میباشد که به سطح 54 متر مربع ان بصورت 
اعیان بوده و به دلیل قرار گرفتن آن در کاربري مسکونی  کل آن به مساحت 54 متر مربع 
داخل از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست تجدید نظر به راي صادره از کمیسیون 
محترم ماده صد که منجر به راي تخریب گردیده است را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

112

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 19,566,816(نوزده میلیون و  

پانصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد و  شانزده) ریال صادر می گردد. 

جریمه 28.63  1.5
 

455625  , 1385 طبقه مازاد بر تراکم 1396/05/17 4/96/3784 بدوي -
حمیدیان--
بشردوست

4-2-10247-55-1-0-0 113

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 134 مورخ 1384/8/10 به صورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به زیربناي کلی 261 متر مربع صادر گردیده و از بابت اضافه بنا در 
طبقات به سطح 103.5متر مربع داراي گواهی عدم خالف به شماره 44180 مورخ 85/3/02 
میباشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت طبقه مازاد به صورت 
بهار خواب به سطح 28.63 متر مربع با قدمت سال 85 میباشد.(الزم به ذکر است داراي 
اضافه پرداخت از بابت 1.86 متر مربع در زمان عدم خالف میباشد)فاقد کسري پارکینگ و 
عقب نشینی میباشد.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم میگردد

قابل ذکر است در نقشه هاي معماري ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 84 به ****
جهت گرفتن عدم خالف ارتفاع پارکینگ 2.6 متر بوده لکن درگزارش کارشناس وقت اشاره 

اي به این موضوع نگردیده است.همچنین داراي باالبر به جهت باالبردن ویلچر 
****.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي سید مسعود شالچیان به وکالت از پرئوژه بیمارستان قائم  
نسبت به راي شماره  4.96.3655 مورخ 96.3.23 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی1.5  به 1  برابر, نسبت به 
مساحت 450 مترمربع(مفاد بند 1 راي بدوي , 18 احد کسري پارکینگ) به مبلغ 

1395000000(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد  

جریمه 450  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/04/18 4/96/3788 تجدید 
نظر

بلوار ش -
افتخاري-رو
بروي 
کارخانه 
تخته سه 
-ال

4-1-10633-237-1-0-0 114

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي به متراژ 456.55 مترمربع ؛ با توجه به محتویات 
پرونده و موارد اعالمی معترض  با ملحوظ قرار دادن تبصره 3ماده صد از قانون صدر 
االشاره  ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی2.5  به 2  برابر به 
مبلغ 2,830,610,000(دو میلیارد و  هشتصد و  سی میلیون و  ششصد و  ده هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 456.55  2
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي ؛ با توجه به موارد اعالمی معترض و با توجه به نوع 
کاربري و استفاده بناي مذکور  ( بهره برداري بصورت بیمارستان) از آنجائیکه اعمال 
تبصره یک در خصوص تراس روباز فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا ضمن نقض راي 
بدوي  با اصالح تبصره یک  ونیز منتفی بودن آن از حیث جریمه ؛ حکم به ابقاء تراس 

به متراژ 300 مترمربع را صادر و اعالم می نماید 

سایر 300  0
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند تک برگی ارائه شده یک قطعه زمین 
داراي عرصه بمساحت 1205.6متر مربع که حاصل تجمیع چهار پالك ثبتی قطعه 34 

(بمساحت  314.06متر مربع )و قطعه35 (بمساحت 302.22متر مربع ) وقطعه 36 (بمساحت 
300.62متر مربع ) و قطعه 37 (بمساحت 302.18متر مربع )برابر صورتمجلس تجمیعی 

پیوست بشماره 93/47651مورخ 1393/02/21می باشد که برابر نقشه ثبتی تجمیعی سراسر 
حد غرب وصل به کوچه 10متري و سراسر حد شمال وصل به کوچه 10متري و حد شرق بطول 
31.55متر به کوچه بن بست 6متري می زند وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده بر 
روي قطعات 36و  37 بدون مجوز وخالفسازساختمان رادیو تراپی بیمارستان قائم بسطح 
456.55متر مربع درحال احداث میباشد که عملیات ساختمانی آن در حد نازك کاري است و 
قطعات 34و 35که جزء پالك تجمیعی و سند تک برگی بوده و همچنین کوچه حد شرق 
پالك تجمیعی بطول 13.22وبه عرض 6متر و بسطح 79.32متر مربع در تصرف بیمارستان 
بوده و زیرزمین بیمارستان بر روي آن احداث شده است که درخواست خریداري کوچه بن 
بست حد شرق را از اداره حقوقی نمودند الزم به توضییح است اعیان احداثی بصورت یک 
طبقه بوده و بخشی از سربندي بسطح حدود 300متر مربع بام تهرانی اجراشده است و 

بخشی از سربندي بسطح حدود 155.56 متر مربع شیروانی اجرا شده است جهت هر 100متر 
مربع تعداد چهار واحد پارکینگ مورد نیاز است لذا تعداد 18 واحد کسري پارکینگ دارند  
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس پالك تجمیعی بر روي خط پروژه 
.میباشد مراتب با توجه به کاربري قطعات تجمیعی جهت  دستور بعدي تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 2180مورخ 1394/01/24پالك تجمیعی جمعآ بمساحت ***
حدود 7.5متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 10متري حد غرب و پخ دو گذر قرار دارد 
(قطعه 34 بمساحت حدود 1.60متر مربع و قطعه 35 بمساحت حدود 1.50متر مربع و قطعه 

 36 بمساحت حدود 4.40متر مربع ) مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
با توجه به نامه دبیرمحترم کمیسیون  ماده صد مورخ 1396/01/19 و با عنایت به ****

کاربري عرصه ملک  که مسکونی می باشد برابر ضوابط  احداث هر گونه اعیانی با کاربري غیر 
مسکونی در این پهنه برخالف کاربري طرح تفصیلی بوده و خارج تراکم است  لذا کل اعیان 

 احداثی خارج تراکم می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 382,172,000(سیصد و  هشتاد و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد 
و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.8  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/07 4/96/3791 بدوي یخسازي--
-ك 
حقدانی - 
بن بست 4
متري

4-2-10417-62-1-0-0 115

در خصوص      73.64  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 73.64  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 112-93/12/28 صادر شده و در تاریخ 
94/12/28 بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی و با زیر بناي کل 573.40 
مترمربع اصالح  گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی است. قبال در یک 

مرحله از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 32.5 مترمربع و بناي داخل تراکم به سطح 131
مترمربع (به دلیل عدم رعایت ضوابط پروانه سه مرحله اي) داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 4/95/3274 مورخه 1395/10/14 می باشد. در حال حاضر با توجه به نقشه برداري 
ارایه شده داراي تخلف ساختمانی بر خالف مدلول پروانه و اصول شهرسازي به شرح ذیل 
اضافه بنا در طبقه اول به سطح  -2.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.21 مترمربع -1: است
اضافه بنا در طبقه  -4.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 36.71 مترمربع -36.71.3 مترمربع
مازاد بر تراکم به دلیل تبدیل راه پله به بناي مفید در  -5.سوم به سطح 36.71 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6  -6.همکف و طبقات به سطح 8.79 مترمربع
 -7واحد (در طبقه دوم به سطح 36.82 مترمربع و در طبقه سوم به سطح 36.82 مترمربع)
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در زیرشیروانی به سطح 0.67 
کسري حد نصاب فضاي  -9.کسري حد نصاب فضاي باز به سطح 78.51 مترمربع -8.مترمربع
همچنین داراي کاهش بنا به دلیل .سبز (با توجه به نقشه ارایه شده) به سطح 60 مترمربع
عدم احداث زیرشیروانی به سطح 17.04 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است که با توجه 
به تامین پارك حاشیه در هنگام صدور پروانه ساختمانی، حالیه الزاما مجاز به استقرار 3 عدد 
درب پارکینگ حداکثر 3 متري می باشد که با توجه به نقشه هاي ارائه شده دو درب از 3 
متربیشتر می باشد که در صورت موافقت با آن (باستناد نامه شماره 39518-94/03/27 در 
خصوص عدم تاثیر افزایش طول درب بر روي پارك حاشیه با اخذ عوارض) دو واحد کسري 
پارکینگ منتفی می گردد .ضمنا برابر سایت پالن ارایه شده از وضع موجود مشاهده می شود 
که حدود اربعه عرصه موجود از حدود پروانه بیشتر است که پس از بررسی، به استناد 
انعکاس روي خط پروژه شماره 2053 مورخه 96/03/25 رعایت عرض گذر محرز گردید. 
.درخواست پروانه سوم دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 83,798,400(هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.47  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3794 بدوي -
--استقامت

4-2-10084-63-1-0-0 116
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي تجاري تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
563,774,400(پانصد و  شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 55.93  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3794 بدوي -
--استقامت

4-2-10084-63-1-0-0 116

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 72 مورخه 1394/12/20 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت (به انضمام زیرشیروانی) در 8 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 
1372.4 مترمربع صادر گردیده است.در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري 
می باشد. از بابت اضافه بنا در طبقه همکف و طبقات اول تا چهارم به مساحت 78.42 

مترمربع و مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 
5 مورخ 1390/10/29 به  مساحت 83.74 مترمربع داراي گزارش کارشناسی و پرونده مختومه 
در واحد تخلفات می باشد.حالیه برابر نقشه برداري ارایه شده از طرف متقاضی داراي توسعه 
بناي تجاري درطبقه همکف به سطح 55.93 متر مربع بوده که از این مقدار به سطح 36.77 
متر مربع از بابت تبدیل پیلوت به بناي تجاري و به سطح 19.16 متر مربع از بابت تبدیل 
انباري مسکونی  به بناي تجاري میباشد.همچنین داراي اضافه بنا  به سطح 12.47 متر مربع 
در طبقات همکف الی چهارم از بابت تبدیل فضاي راه پله و آسانسور مشاعی به فضاي مفید 
مسکونی  میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,024,400(یک میلیون و  بیست و  چهار 

هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25.61  0.5
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/04/31 4/96/3795 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
روبروي 
دخانیات - 
خیابان 
توحید -بعد 
از دوچرخه 
 - سازي

4-1-10795-9-1-0-0 117

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده، ضرورت 
قلع آن بنظر نمی رسد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، 
به مبلغ  626,400(ششصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 78.3  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
عرصه 174.1 مترمربع (مطابق سند مفروزي) است که مساحت عرصه آن برابر کروکی ارایه 
شده 176 مترمربع اعالم شده است. داراي اعیان فاقد سوابق به صورت ساختمان ویالیی یک 
اشکوبه با مصالح بلوك سیمانی با قدمت حدود سال 73 به زیربناي کلی 103.91 مترمربع می 
باشد که از این مقدار به مساحت 78.3 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 25.61 مترمربع 
خارج تراکم است. به استناد خط پروژه شماره 1044 به مساحت تقریبی 45.5 مترمربع از 
پالك فوق (25.5 مترمربع از عرصه و 20 مترمربع از اعیان) در تعریض کوچه هاي 10 متري 

/قرار می گیرد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

117

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر مینماید .

جریمه 25  1
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/10 4/96/3796 بدوي رشت - 
انتهاي 
حمیدیان 
-خیابان 
هنرپرور - 
همتی 9 - 
فرعی اول

4-1-10734-35-1-0-0 118

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 63/81 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  1938229(یک میلیون و  نهصد و  سی و  
هشت هزار و  دویست و  بیست و  نه)  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید 
. ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد 

.

جریمه 63.81  0.1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت عرصه 131
 مترمربع مطابق سند مفروزي می باشد.مالک بدون مجوز بر روي پالك ثبتی فوق در سال 
1385 مبادرت به احداث یک باب خانه مسکونی به مساحت 49.40 مترمربع (برابر کروکی 
ارائه شده) نموده و مجددا در سال جاري نیز اقدام به احداث انباري به مساحت 14.40 
مترمربع نموده است.کل اعیانات داخل تراکم می باشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی می باشد.به جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می 

باشد***باستناد خط پروژه شماره 1245-96/03/22 به سطح 5.7 مترمربع د رتعریض 
.کوچه 6 متري حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  

7,523,040(هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  چهل) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 22.39  0.1
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/10 4/96/3802 تجدید 
نظر

-
منظریه--
ك شهید 
ربانی

4-3-10104-26-1-0-0 119

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه 
تامل و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  1,370,476,800(یک 
میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 203.94  2
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي طبقه مازاد چهارم ، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,242,788,400(یک میلیارد و  دویست و  
چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 164.39  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 241 مورخ 1391/11/02 بدون استفاده از 
سقف تراکم بصورت ساختمان 3.5طبقه در 6 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی با زیربناي 
605.64 مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره 
برداري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی 
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 49.04 مترمربع،خارج از  -1:بشرح ذیل گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 147.12متر مربع (هر طبقه  -2%تراکم و طول 60
تبدیل زیرشروانی به یک طبقه مازاد بر  -3%49.04متر مربع )خارج از تراکم و طول 60
طبقات مجاز  در طبقه چهارم به کسر راه پله این طبقه بسطح 162.15 متر مربع که از این 
مقدار 48.40متر مربع بصورت تبدیل انباري زیرشیروانی به مسکونی و 113.75 متر مربع 
 -5 اضافه بنا بصورت احداث راه پله  به بام بسطح 22.39 متر مربع -4 خارج تراکم می باشد
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 9.82مترمربع در 
مجموع همکف و طبقات الزم به توضییح است عالوه برانباریهاي همکف چهار باب  انباري  در 
کاهش  تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 4 واحد -6 راه پله طبقات احداث شده است
رعایت پارکینگ میگردد.پروانه ساختمانی تمدید نشده و از درجه اعتبار ساقط است 
..درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

119

حسب بررسی محتویات و مستندات پرونده و نظر به اینکه توسعه بناي تجاري 
همزمانساز با کل واحد تجاري در سال 1383 بوده لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی 
گردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 1/77 متر 
مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده سال وقوع تخلف 
(1383) به مبلغ 2529010(دو میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ده) ریال جریمه 

در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد .

جریمه 1.77  0
 

303750  , 1383 توسعه بناي تجاري 1396/04/18 4/96/3803 بدوي رشت - 
جاده 
فومن-امام 
حسین(روبر
وي نان 
--فانتزي)

4-1-10530-178-1-0-0 120

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 812-8211/15 و پایانکار شماره 
23764-84/08/05 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت دو باب مغازه که 
برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 9963-83/07/25 و تجدید نظر به شماره 
11187-83/08/18 مبنی بر جریمه نقدي و سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.قابل ذکر 
است مغازه ها در صورتمجلس تفکیکی به صورت انباري که به یکی از واحد ها اختصاص 
دارد، تفکیک شده است.حالیه مالک تقاضاي پایانکار اصالحی به صورت تفکیک مغازه ها به 
صورت تجاري می باشد.همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بناي همزمانساز 
تجاري به سطح 1.77 مترمربع و داراي کاهش بناي مسکونی به سطح کلی  9.9 مترمربع  می 
باشد.یک باب مغازه(سمت راست) به شغل میوه فروشی و دیگري (سمت چپ)به شغل 
آرایشگاه زنانه داراي فعالیت صنفی بوده و فاقد تابلوي تبلیغاتی می باشند .مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

120

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي میر سلیمان حسینی که منجرب به صدور راي 
شماره 4.96.3619 مورخ 96.30.20   گردیده؛ در خصوص میزان یک واحد کسري 
پارکینگ که بلحاظ  مغایرت گزارش کارشناسی با فرم تحلیل  ؛ فاقد راي بوده ، لذا 

ضمن حفظ مفاد راي شماره فوق االشاره در خصوص بناي داخل تراکم  و با مالك عمل 
قرار دادن سایر شرایط و مندرجات مفاد راي اولیه مستنداً به تبصره 5 قانون 

شهرداریها  نیز حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی نسبت به 
یک واحد کسري پارکنگ به متراژ 25 مترمربع  به مبلغ 2812500 ریال صادر و اعالم 
مینماید ؛راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه رونوشت راي 

اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است

جریمه 101.42  0.1
 1 
 

112500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ 1396/05/07 4/96/3805 اصالح
ي 
بدوي

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
نرسیده به 
پمپ بنزین 
عینک - 
جنب 
چلوکبابی 
مهران - 
اول خیابان 
امام حسین 
- بن بست 
سوم

4-1-10516-327-1-0-0 121

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 92.13 متر مربع (برابر نقشه برداري اداره ثبت )به 
صورت خالفساز یک باب خانه ویالیی به زیربناي 76.42 متر مربع با قدمت سال 79 با مصالح 
بلوك سیمانی احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.(قابل 
ذکر است در وضع موجود حد غرب ملک با 3 باب مغازه داراي نما و سقف مشترك میباشد 
که 2 باب از مغازه ها داراي سوابق در واحد خالف بوده و مغازه سوم فاقد سوابق میباشد.همه 
مغازه ها داراي فروشنامه جدا بوده و متقاضی تصویر یک برگ از پروانه ساختمانی به شماره 
182 مورخ 73/5/26 ارائه داده که هیچگونه تطابقی با وضع موجود ندارد.)برابر خط پروژه 
شماره 1943 به سطح 4.90 متر مربع از اعیان و به سطح 7.8 متر مربع از عرصه در تعریض 
کوچه 6 متري حد جنوب قرار دارد.کل اعیانات به سطح 76.42 متر مربع داخل تراکم 
میباشدحالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و دفاعیات مالک نظر به قدمت بنا ، 
باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را در خصوص اضافه بناي تجاري 

به مساحت 37/95 متر مربع راي به جریمه با ضریب سه برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 10847700(ده میلیون و  هشتصد و  چهل و  هفت هزار و  هفتصد) 
ریال در حق شهرداري محکوم مینماید . ضمنا در هنگام نوسازي رعایت عقب نشینی 
برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد . ضمنا نماینده شوراي شهر( اقلیت) : با توجه 
به قدمت بنا ومحرومیت منطقه با ضریب 1 موافق و ضمن اخذ تعهد محضري جهت 

عقب نشینی زمان اجراي طرح طرح موافق است .

جریمه 37.95  3
 

90000  , 1373 توسعه بناي تجاري 1396/05/10 4/96/3822 بدوي رشت - سه 
راه معلولین 
- روبروي 
آسایش 1
-جوب 
فروشی الیا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارایه شده توسط ناحیه محترم 2 منطقه 4      روي زمین فوق یک باب مغازه به 
مساحت 98.02 مترمربع احداث شده است که از بابت 66.75 مترمربع از آن (به صورت 2 
باب مغازه) داراي صورتجلسه مورخه 73/12/06 و سوابق در بایگانی تخلفات می باشد که در 
همان صورت جلسه به پروانه کسب کارگاه چوب بري  مورخه سال 1361 اشاره شده است. 
مغازه فوق حالیه به صورت «چوب فروشی» در حال بهره برداري است. همچنین در حد شمال 
زمین مورد تعرفه بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 129.48 مترمربع احداث شده است که به 
صورت محل دپوي مصالح بهره برداري می شود و از بابت متراژ 122.8 مترمربع کارگاه تجاري 
داراي گزارش کارشناسی شماره 15633 مورخه 1372/08/26 و سوابق پرداخت در بایگانی 

:می باشد. لذا مابه التفاوت ذیل اعالم می گردد
.توسعه بناي تجاري (مغازه) به مساحت 31.27 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري بارانداز با زیرسازي فلزي و سقف ایرانیت به صورت همزمانساز به  -2
.سطح 6.68 مترمربع

برابر خط پروژه شماره 464 به سطح تقریبی 41.19 مترمربع از وضع موجود ملک در تعریض 
خیابان 35 متري قرار دارد که کل این مقدار مربوط به اعیان مغازه است. مالک درخواست 
دریافت ما به ازاي ریالی نسبت به متراژ قرار گرفته در تعریض را دارد. مراتب جهت دستور 

تقدیم می گردد.///ي.ث
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 27600000(بیست و  هفت 

میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 11.5  0
 

1020000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/07 4/96/3826 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري-
ك زنجانی 
ك 10 و 12 
متري

4-2-10306-17-1-1-0 123

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

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 153000000(یکصد و  پنجاه و  سه 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مساحت 103.48 مترمربع بانضمام ششدانگ یکباب پارکینگ به مساحت 74.5 مترمربع  
میباشد که مالک پس از اخذ پایانکار قسمتی از پارکینگ خود به مساحت 33 مترمربع را 

تبدیل به دو باب مغازه نموده و بابت ان داراي سوابق در واحد خالف و راي کمسیون ماده 100
 مورخ 86/6/12 میباشد. حالیه مالک بدون مجوز و برخالف قانون تملک اپارتمان  قسمتی از 
حیاط مشایی به مساحت 11.5 مترمربع را تبدیل به یک باب مغازه با ارتفاع 2.4 متر نموده 
است(با مصالح بنایی و قدمت  دو سال). با توجه به وضع موجود بصورت یک واحد مسکونی 
مشتمل بر 3 واحد تجاري و تامین یک واحد پارکینگ مسکونی در پیلوت برابر طرح تفصیلی 
جدید 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. الزم به ذکر است واحد اپارتمان طبقه دوم 
مراتب جهت صدور دستور مقتضی  .داراي راه دسترسی مجزا و پارکینگ مستقل میباشد

.تقدیم میگردد

123

درخصوص 2مترمربع توسعه بناي تجاري ،با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي 
صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 26,880,000(بیست 
و  شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .و در خصوص 
افزایش تعداد واحد تجاري از یک واحد به سه واحد تجاري باستناد تبصره 4 راي به 

اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش مابه التفاوت سرقفل سه باب مغازه (بمساحت 71.65
مترمربع) معادل 229.280.000(دویست وبیست ونه میلیون ودویست وهشتاد هزار) 

ریال صادر می گردد.  

جریمه 2  4
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/05/14 4/96/3834 تجدید 
نظر

رشت - 
رازي - خ  
قلیزاده - 
روبروي 
 مسجد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 61,891,200(شصت و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  یک 

هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 18.42  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 108-1394/12/27 به صورت سه 
طبقه مسکونی روي یک باب مغازه به زیربناي کلی 897.1 مترمربع صادر و در مرحله اتمام 
فونداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه مرحله دوم مورخ 95/7/6 صادر شده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري بوده و برابر بازدید صورت گرفته و نقشه برداري 

:ارائه شده داراي اضافه بنا برخالف مدلول پروانه به شرح ذیل می باشد
 .اضافه بنا در همکف به مساحت 5.24 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري به سطح 2 مترمربع به صورت تبدیل قسمتی از فضاي زیرپله به  -2
.سرویس بهداشتی مغازه

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.06 مترمربع -4

 .اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 1.06 مترمربع -5
مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به  -6

.سطح 10 مترمربع
افزایش تعداد واحد تجاري از یک واحد به 3 واحد که به این واسطه مشمول 2 واحد  -7

.کسري پارکینگ تجاري است
ضمنا سطح زیرشیروانی 0.43 مترمربع کاهش یافته است. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه 
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ ، دیوارحایل بام و احداث سرویس 
بهداشتی در هر واحد تجاري در هنگام پایانکار الزامی است. ضمنا در هنگام صدور پروانه 
اول ساختمانی به سطح 13.92 مترمربع عقب نشینی لحاظ شده است. مراتب جهت دستور 

/تقدیم می گردد. /ع.ا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

راي اصالحی:در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سید اسماعیل مهدویان  که منجربه 
صدور راي شماره 4.95.3372 مورخ 95.11.9  گردیده به لحاظ اشتباه سهوي در مفاد 
بند یک راي براي بناي داخل تراکم به متراژ 182.5 مترمربع ؛ تبصره 2  اعمال  گردیده 
با عنایت به محتویات پرونده و محاسبات صورت گرفته و اجماع نظر اعضاء کمیسیون 
؛و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و موقعیت مکانی ؛ از آنجائیکه حکم پرداخت جریمه 

براي بناهاي داخل تراکم مستند تبصره 4 قانون شهرداریها با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی می باشد ؛ فلذا ضمن اصالح  مفاد بند یک راي شماره فوق االشاره حکم از 
1.5 به 0.1 برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 22680000(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  
هشتاد هزار ) ریال و  با مالك عمل قرار دادن سایر شرایط و مندرجات مفاد راي اولیه 
صادر و اعالم می دارد ؛ راي اولیه با لحاظ راي تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه 

رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است

جریمه 189  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 4/96/3837 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

رشت - 
جاده 
فومن- 
پشت میدان 
تره بار-خ 
ولیعصر - 
کوچه 

ولیعصر 1

4-1-10727-38-1-0-0 125

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب ساختمان خالف ساز بر روي زمین نسقی برابر با خط 
عادي به مساحت 165 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت آن 160.17 مترمربع 
میباشد) به صورت یک طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت مسکونی و پارکینگ) به 
مساحت کلی 289 مترمربع ودر مرحله سفت کاري طبقه اول متوقف مانده اما طبقه همکف 
در حال بهره برداري می باشد.ملک فوق در مرحله احداث طبقه همکف به مساحت 100 
مترمربع داراي راي بدوي تخریب و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 

6161-91/04/26 مبنی بر جریمه نقدي میباشد که ازبابت آن داراي سوابق در واحد خالف و 
درآمد میباشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بناي 
همزمانساز به مساحت تقریبی 41.25 مترمربع در همکف و احداث یک طبقه به مساحت 
147.75مترمربع که از این مقدار به سطح 6.5 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام  و 
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.قابل ذکر است در همان سال گزارش 
کارشناسی و نقشه هاي معماري بصورت یک طبقه بر روي پیلوت به زیر بناي کلی 292 
مترمربع  و یک باب کسري پارکینگ و گواهی استحکام در پرونده فنی ملک موجود بوده اما 
راي تجدید نظر بر اساس راي بدوي صادر شده و در آن اشاره اي به طبقه اول و یک واحد 
کسري پارکینگ نشده است.با توجه به سوابق اشاره شده به صورت 100 مترمربع خارج از 
تراکم  مابقی اعیانات که براي آن رایی صادر نشده به سطح 189 مترمربع داخل تراکم می 
باشد.برابر خط پروژه شماره 5130-95/03/17 فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 181263 مورخ 96/3/29 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 700000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 140000(یکصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.9  0
 

800000  , 1372 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/18 4/96/3839 تجدید 
نظر

شهید -
افتخاري 
-بازارچه 
-عینک

4-2-10488-21-1-0-0 126

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص سایه بان احداثی در طرح  تعریض، مقرر می گردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات قانونی به هنگام اجراي طرح اقدام نماید

سایر 8.5 800000  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/18 4/96/3839 تجدید 
نظر

شهید -
افتخاري 
-بازارچه 
-عینک

4-2-10488-21-1-0-0 126

توضیحات بازدید احتراماً،مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه نانوایی به مساحت حدود 
34/90 مترمربع که طبق قبض برق ارائه شده تاریخ نصب کنتور 1349/04/07 بوده اما بدون 
اخذ مجوز و با قدمت تقریبی 20 سال و با مصالح  بتنی کالً بازسازي شده است.همچنین 
متقاضی اقدام به احداث سایبان فلزي به مساحت حدود 8/50 مترمربع با قدمت تقریبی 10 
سال در جلوي مغازه نموده است.کل ملک در طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد.از 
بابت احداث بدون مجوز مغازه بسطح 32/00 مترمربع،بارانداز بسطح 9/00 مترمربع و یکواحد 
کسري پارکینگ داراي رأي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 2/92/2376 مورخ 92/08/07 
مبنی بر تخریب بنا میباشد.حالیه متقاضی با ارائه دادنامه شماره 9309970903302052 
مورخ 93/05/29 شعبه 32 دیوان عدالت اداري درخواست بررسی مجدد پرونده در 

کمیسیون ماده صد را دارند شایان ذکر است که با توجه به نامه شماره ش ر - 188886 - 
1393 مورخ 93/07/27 با توجه به قدمت بنا،مشمول کسري پارکینگ نمیشود.مراتب جهت 

.پاسخ استعالم موقعیت مکانی و صدور دستور تقدیم می گردد
*****

با توجه به نامه کمیسیون ماده 100 مورخ 95/3/11 مبنی بر تعیین میزان دقیق عقب نشینی 
برابر خط پروژه شماره 988 مورخ 95/5/17 مغازه فوق عقب نشینی ندارد لیکن کل سایبان 
احداثی به مساحت 8.5 مترمربع در مسیر خیابان قرار دارد. ضمنا برابر طرح تفصیلی جدید 

.کل بناي حداثی فوق در کاربري فضاي سبز عمومی قرار دارد
************************

.در بازدید مجدد مورخ 96/8/8 سایبان احداثی در شارع تخریب گردید
 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی براي طبقه پنجم (به دلیلی عدم رعایت عقب سازي)، به مبلغ 718,956,000
(هفتصد و  هجده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 85.59  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 4/96/3840 بدوي زمین هاي -
الکتریک-پا
-رك شهر

4-3-10046-141-1-0-0 127

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، در خصوص اضافه بناي 
طبقات همکف الی چهارم و توسعه زیرشیروانی، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  2454340500(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  

چهل هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 343.87  2.25
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1396/09/18 4/96/3840 بدوي زمین هاي -
الکتریک-پا
-رك شهر

4-3-10046-141-1-0-0 127

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 127,276,800(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و 
 دویست و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.76  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 281 مورخ 1391/12/22 با استفاده از سقف  
تراکم اعطائی بسطح 75.76متر مربع با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم بصورت 
ساختمان 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیربناي 1093.05مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده  است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف 

:مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 86.07 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% که از این  -1
مقدار 30.18 متر مربع بصورت احداث بار انداز در حیاط مشاعی جهت تامین دو واحد 

 پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 223.56متر مربع (هر طبقه 55.89متر مربع  -2

%)خارج از تراکم و طول 60
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 85.59 متر مربع خارج از تراکم و طول 60% که ازاین  -3

مقدار بسطح 27 متر مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد
اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 31.05 مترمربع که از این مقدار 20.98 متر مربع بصورت  -4
احداث انباري و 10.07 متر مربع بصورت  توسعه  راه پله به بام  و اتاقک آسانسور و راهرو  می 

 باشد
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 3.19مترمربع  -5

(در مجموع همکف و طبقات ( 5*0.55 +0.44
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی  -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 75.76 مترمربع،به 
عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد.شایان ذکر است که 
رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی 
است.رعایت حداقل پارکینگ برابر ضوابط صدور پروانه می گردددمراتب جهت صدور 

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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 54,405,000(پنجاه و  

چهار میلیون و  چهارصد و  پنج هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 35.1  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/28 4/96/3842 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی-قا
سمیه-ك  
آزادي

4-3-10602-28-1-0-0 128

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 2 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
481,678,000(چهارصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار ) 

ریال تایید می نماید 

جریمه 77.69  2
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 0.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ 99,672,750(نود و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال تایید می نماید 

جریمه 42.87  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخه 93/12/28  به صورت 2  طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 204.80  مترمربع وهمچنین تمدید پروانه به 
شماره 114 مورخه 94/12/05 میباشد.قبال از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 14.29 
مترمربع ودر طبقه اول ودوم هر کدام به مساحت 14.29 مترمربع واحداث یک طبقه 
مازاد(طبقه سوم) در یک واحد مسکونی به مساحت 77.69 مترمربع وهمچنین تخطی از 
تبصره 7 به مساحت  35.10 مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 
4/96/3842 مورخه 96/05/28 میباشد که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم 

.میگردد
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
:  مهندس محمد رضا پیروزام که ضمیمه میباشد داراي ما به تفاوت به شرح زیر میباشد

 کاهش  بنا درهمکف به مساحت  0.80 مترمربع -1
 کاهش بنا در طبقه 1 به مساحت  0.80  مترمربع -2
 کاهش بنا در طبقه 2 به مساحت  0.80  مترمربع-3
کاهش بنا در طبقه 3 به مساحت  0.80  مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 22.23  مترمربع(به مساحت 14.39 مترمربع از -6
آن به صورت احداث 3 باب انباري است والزم به ذکر است که در خصوص احداث آن در زمان 
قبل از صدور راي کمیسیون ماده صد وبه صورت همزمان ساز بوده ودر نقشه هاي ارائه شده 
به کمیسیون موجود وبه تایید کارشناس رسیده ولی در گزارش از قلم افتاده است)

به مساحت  5.09 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

رعایت ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی 
در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 
مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.در ضمن تراس احداثی در حد شرقی داراي اشرافیت به پالك همسایه در 
این حد میباشد که نیاز به رعایت عدم اشرافیت در زمان پایانکار میباشد.با توجه به تغییر 
عرض درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره به 4.30 متر ،وتامین یک باب 
پارکینگ، برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 
94/03/27 داراي یک باب پارکینگ جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که 

در زمان پروانه وهمینطور در وضع موجود فاقد پارك حاشیه میباشد)
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/26
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 4,423,500(چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 88.47  1
 

50000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3845 تجدید 
نظر

رشت 
عینک - 
خیابان 
شهید بابایی 
- بن بست 
چهارم - 
کوچه مالک 
 اشتر

4-2-10603-16-1-0-0 129

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 504.29 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی  به زیربناي کلی 88.47 مترمربع  با قدمت سال 59 با مصالح بلوك سیمانی 
احداث گردیده است.برابر خط پروژه شماره 988 به سطح 368.5 متر مربع در تعریض 
(  S221 خیابان 24 متري و کوچه 6 متري قرار دارد.بدلیل قرار گرفتن مابقی ملک در کاربري
ورزشی تثبیت شده) کل اعیانات خارج از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ 

.استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  638,257,200(ششصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  

هفت هزار و  دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 120.54  1.75
 

3360000  , 1395 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1396/05/28 4/96/3850 تجدید 
نظر

رشت 
-منظریه-
ك حسینی 
آزاد

4-3-10102-96-1-0-0 130

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 85,276,800(هشتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  

شش هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50.76  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 42 مورخه 1394/09/09 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت (به انضمام انباري در زیرشیروانی) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 445.85 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر 
اضافه بنا در طبقه اول به  -2.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.59 مترمربع -1:است
اضافه بنا  -4.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.84 مترمربع -3.مساحت 24.84 مترمربع
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 16.6  -5.در طبقه سوم به مساحت 19.88مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در زیرشیروانی  -6.مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف  -7.به سطح 16.79 مترمربع
الزم به ذکر .تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29 به  مساحت 50.76 مترمربع
است به صورت 3 واحد مسکونی پروانه دریافت نموده و حالیه طبقه دوم و سوم مجموعا 
تشکیل یک واحد دوبلکس می دهند و ساختمان به دو واحد مسکونی کاهش یافته است. 
ضمنا تخلفات و  .همچنین پروانه مذکور به همین صورت دو طرف برساز صادر شده است
اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی 
آتی، موکول به اتمام عملیات و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. رعایت 
ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام و ضوابط سیما و منظر در هنگام پایانکار الزامی است. 

/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

130

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي  عینا تایید میگردد.

جریمه 59.7  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3851 تجدید 
نظر

بلوار ش -
گمنام--ك 
ش 

حقدانی- 
ك 14

4-2-10417-74-1-0-0 131

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 72,075,000(هفتاد و  دو میلیون و  هفتاد و  پنج هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 15.5  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 22 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی به زیربناي کلی 183.6 مترمربع صادره شده است. پی ساختمان اجرا شده همچنین 
در زمان بازدید ستونهاي روي همکف بتن ریزي شده است و تا این مرحله با توجه به نقشه 
هاي معماري ارایه شده ، به سطح 15.5 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. همچنین 
با توجه به پروانه سه مرحله ، می بایست در پایان اجراي فونداسیون اقدام به درخواست 
پروانه مرحله دوم می شد که حالیه پس از اجراي ستون هاي همکف اقدام شده است لذا 
برابر طرح تفصیلی 94 کل  زیربناي پروانه تا این مرحله به سطح 59.7 مترمربع به عنوان 
تخلف ساختمانی داخل تراکم اعالم می گردد. اعالم زیربناي نهایی و اعالم تامین پارکینگ 
موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم 
به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 19.65 مترمربع صادر شده است. 

/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

131

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرج نوري موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 رشت 
مبنی بر  اضافه بنا در همکف و طبقات  جمعاً   بمساحت 57.53 متر مربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 241032000(دویست و  چهل و  یک میلیون و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 57.53  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3859 بدوي رشت 
-جاده 
فومن-  
جنب کانال 
زمینهاي 
نصرتیان - 
شهرك 
شهید 
 تندگویان

4-1-10540-16-1-0-0 132

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 79 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 6واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 825.35
مترمربع صادر گردیده که یک مرحله بابت اضافه بنا در همکف بسطح 11.42 متر مربع و 
اضافه بناي داخل تراکم بسطح 300.9 متر مربع بدلیل عدم دریافت پروانه مرحله دو م پس از 
اتمام فنداسیون داراي راي کمیسیون و پرونده در واحد خالف می باشد که متعاقبآ پروانه 
احداث مرحله دوم بشماره 79 مورخ 1395/12/17 با زیربناي 836.77 متر مربع دریافت 
نمودند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه 
اضافه  -1:برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
بنا در طبقه همکف بسطح 8.25 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% بصورت احداث سایبان 
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 45.64متر مربع (هر  -2 جهت تامین پارکینگ

کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح  -3%طبقه 11.41متر مربع )خارج از تراکم و طول 60
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح  -13.93.4مترمربع
رعایت پارکینگ و فضاي باز می 3.64 مترمربع در مجموع  طبقات (هر طبقه 0.91 متر مربع )
گردد درخصوص فضاي سبز متعاقبآ پس از اجرا در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد شایان 
ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام 
پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي 

.تقدیم می گردد

132

با تخریب  بناي موصوف ؛ کسري پارکینگ مسکونی و تجاري به متراژ 50 مترمربع  
منتفی می گردد

سایر 50  0
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3863 بدوي رشت 
شهرك 
حمیدیان 
پاربیجار 
شالیزار 7 
جنب کارگاه 
سلطانی

4-2-10602-773-1-0-0 13
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید گزارش ذیل صرفا جهت مختومه نمودن پرونده جاري و بدون بازدید و بر اساس مستندات 
موجود در پرونده خالف تنظیم گردیده و هرگونه تخلف جدید یا مغایرت احتمالی متعاقبا 
قابل بررسی است. برابر گزارش موجود در بایگانی ، مکان تعرفه شده یک باب خانه ویالئی 
یک طبقه به انضمام یک باب مغازه که بدون مجوز بر روي عرصه نسقی با 100% پوشش بنا  
احداث شده است. داراي عرصه بمساحت  59.11 متر مربع و اعیان مسکونی به مساحت 
37.40 مترمربع و یک باب مغازه فاقد بالکن فاقد فعالیت شغلی به مساحت 16.57مترمربع 
می باشد که از بابت موارد فوق و یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی ، راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/4570 مورخه 1396/10/02 
مبنی بر جریمه صادر شده است. برابر خط پروژه شماره 879 مورخه 1396/03/02 ملک فوق 

.بمساحت 3.17 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 20متري قرار دارد

13
3

.با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 331,500(سیصد و  سی و  یک هزار و  پانصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم میگردد.. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 25.5  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3864 بدوي طالقانی -
--ك سجاد 

2

4-1-10559-2-1-0-0 134

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

15,219,750(پانزده میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.9  1.75
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 6,500,000(شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

130000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 59 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی 
به صورت 1 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی  به زیربناي کلی 92.4 مترمربع  
احداث گردیده.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 72میباشد.داراي یک باب 
کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 2638 به سطح 17.19 متر مربع از اعیان هر 
طبقه در تعریض  کوچه 10 متري  حد غرب قرار دارد.از اعیانات به سطح 25.5 متر مربع 
خارج از تراکم و به سطح 66.9 متر مربع داخل تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.حفاري آسفالت به طول 4 متر را دارد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 82682 مورخ 1396/5/01 عین ****
*****.گزارش فوق تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اعتراض مالک در خصوص متراژهاي 
اعالمی توسط شهرداري مراتب به کارشناس رسمی ارجاع گردید تا در خصوص موارد 
ابرازي مالک و شهرداري اظهار نظر نماید که نظریه کارشناس طی شماره 407 مورخ 
1396/04/03 موید تایید این امر می باشد که این نظریه با او ضاع و احوال محقق و 
مسلم قضیه نیز انطباق داشته است لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
در خصوص مابه التفاوت کلیه اضافه بنا به مساحت 173/73 متر مربع راي به جریمه با 
ضریب 1برابر ارزش معامالتی بمبلغ 579262600(پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  
دویست و  شصت و  دو هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید .

جریمه 173.73  1
 

1300000  , 1389
 , 1390
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/17 4/96/3866 بدوي جاده -
الکان--من
صور-کارگر

1

4-3-10148-210-1-0-0 13
5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 534 به تاریخ 82/08/17 با زیر بناي کلی 
2410.32 مترمربع در 6.5 طبقه در 30 واحد مسکونی صادر شده است. در حال حاضر 
ساختمان به صورت 24 واحد مسکونی و عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است. در 
مرحله اول : از بابت افزایش بنا : دو مرحله به شرح زیر داراي سوابق در بایگانی تخلفات است
در همکف به سطح 58.5 مترمربع و طبقات به سطح 460.12 مترمربع و راه پله و آسانسور به 
 .سطح 37.2 مترمربع داراي راي کمیسیون شماره 4899 به تاریخ 1390/03/31 می باشد
مرحله دوم : از بابت افزایش بنا در همکف به سطح 24.49 مترمربع و در طبقات به سطح 
84.5 مترمربع و همچنین 3 واحد کسري پارکینگ هنگام صدور پروانه، در تاریخ 93/03/08 
حالیه برابر نقشه برداري ارایه  .راي کمیسیون شماره ص/200/932531 را دریافت نموده است
شده داراي افزایش بناي همزمانساز در همکف به سطح 0.31 مترمربع، افزایش بنا در طبقات 
اول تا ششم به سطح 1.86 مترمربع می باشد و همچنین در سال 93 اقدام به تبدیل 

زیرشیروانی به انباري به مساحت 171.56 مترمربع نموده است که برابر گواهی واحد تخلفات 
فاقد سوابق بوده ،الزم به توضیح است که موارد فوق قبال در قالب پرونده شماره 606079 
گزارش شده بود لکن در متن راي کمیسیون مورخه 93/12/03 به آن اشاره اي نشده است. 
ضمنا با توجه به تعداد واحدها درزمان بازدید، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است و 3 
واحد کسري پارکینگ ذکر شده در گزارش منتهی به راي مورخه 93/03/08 صرفا جهت اخذ 
عوارض درآمدي که در زمان صدور پروانه دریافت نگردیده بود ، گزارش شده است که الزم 
رعایت ارتفاع .است پیش از صدور گواهی عدم خالف توسط واحد محترم درآمد بررسی شود
پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی است. همچنین مطابق نامه شماره ش ر-1393-55890 
مورخه 1393/11/05 ، صادره از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ، راه پله اضطراري 
مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و بند 17 مندرج در پروانه ساختمان، 
رعایت نشده است. در زمان صدور پروانه ساختمانی به سطح 80.38 مترمربع عقب نشینی 
اعالم شده است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می 

/گردد./ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جانعلی اسریس موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
؛ به شرح افزایش بناي همزمانساز در همکف و طبقات به متراژ 69.56 مترمربع ، و 
افزایش بالکن تجاري به متراز 10.65 مترمربع؛  با عنایت به حضور مالک و نماینده 

شهرداري منطقه 4 در جلسه کمیسیون ؛مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 31693274(سی و 
 یک میلیون و  ششصد و  نود و  سه هزار و  دویست و  هفتاد و  چهار)ریال صادر و 

اعالم می نماید

جریمه 69.56  1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/17 4/96/3881 بدوي جاده -
الکان--نب
ش ك 
مسعودي

4-3-10152-1-1-0-0 136

در خصوص افزایش بالکن تجاري به متراژ 10.65 مترمربع ؛ مستنداً به تبصره 3 قانون 
صدر االشاره حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

38340000(سی و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل هزار )ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 10.65  3
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک دستگاه آپارتمان به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت و پیلوت به صورت 6 باب مغازه و یک باب سوئیت در نیم طبقه و بالکن مغازه ها می 
باشد.داراي پروانه ساختمانی شماره 394-82/06/13 و پایانکار شماره 6678-85/12/02 به 

: صورت
پیلوت به مساحت 266.2 که از این مساحت به سطح 171.90 مترمربع به صورت دو باب  -1
مغازه و 3 باب انباري و مابقی به سطح 94.30 مترمربع به صورت پیلوت می باشد

 نیم طبقه به مساحت 162.6 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و بالکن تجاري -2
طبقات اول تا سوم به سطح 606.51 مترمربع به صورت 6 واحد مسکونی-3

می باشد.مالک مجددا پس از دریافت پایانکار  انباري قطعه 15 (مغازه اول از سمت راست) به 
مساحت 81.90 مترمربع  را به دو باب مغازه به مساحت 62.80 و 19.10 تبدیل نموده است که 
از بابت آن داراي سوابق در واحد خالف می باشد.حالیه مالک با ارائه نقشه برداري تایید نظام 
تقاضاي تبدیل انباري قطعه هاي 13  و 14 و 15 به مغازه  را دارند.برابر نقشه برداري ارائه 

: شده داراي مابالتفاوت بنا به صورت زیر می باشد
 افزایش بناي همزمانساز در همکف به سطح 0.84 مترمربع-1

کاهش بنا به سطح  0.04 مترمربع در مجموع تجاري همکف -2
احداث بالکن در مغازه دوم از سمت راست به مساحت  9.29 مترمربع (قابل ذکر است در  -3
خصوص ردیف 3 : در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد مساحت 6.40 مترمربع بالکن 

ذکر شده اما در این زمینه رایی صادر نگردیده است.)
افزایش بناي بالکن تجاري در نیم طبقهبه مساحت کلی  به سطح 1.36 مترمربع -4

افزایش بناي همزمانساز مسکونی طبقات به سطح 68.72 مترمربع -6
در خصوص کسري پارکینگ : با توجه قدمت و به شش واحد تجاري 4 واحد پارکینگ  و  با  *
توجه به 6 واحد مسکونی نیز 4 واحد پارکینگ مورد نیاز است که دو واحد تامین شده و با 
عنایت به سوابق موجود عوارض یک واحد پرداخت شده و در خصوص پنج واحد مابقی نیز 
داراي سوابق پرداخت در واحد خالف می باشد که در این خصوص نیاز به اظهار نظر واحد 

.خالف می باشد
در خصوص عقب نشینی : برابر پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد اما در  *
طرح تفصیلی جدید عرض کوچه حد جنوب از 8 متري به 10 متري افزایش یافته است که در 
این خصوص نیاز به اظهار نظر واحد خط پروژه و تهیه خط پروژه در طرح تفصیلی جدید می 
باشد *** باستناد خط پروژه شماره 397-95/12/11 کوچه هاي 8 متري و خیابان 35 متري 
تایید شده اند لذا با تشکیل خط پروژه جدید با همان عرض کوچه و خیابان هنگام صدور 
پروانه به سطح 13.92 مترمربع از اعیان مغازه ها و هر طبقه  و همچنین به سطح 1.95 
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مترمربع از عرصه مشاعی نیز در تعریض خیابان 35 متري و پخ دو گذر قرار دارد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75  برابر ارزش معامالتی 

براي اضافه بناي طبقات اول الی سوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 410,188,800
(چهارصد و  ده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 69.76  1.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/17 4/96/3882 بدوي رشت 
-شهرك 
قدس -8
متري

4-3-10145-43-1-0-0 13
7

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 115-1394/12/27 بصورت 
3 طبقه روپیلوت در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 527.35 متر مربع صادر گردیده است.  از 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 23.15 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 
4/95/2691-1395/07/06 و راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1395/08/15-4/95/2836 
میباشد لذا به استناد نقشه بردار جدید ارائه شده از سوي مالک بمساحت بمساحت 1.1 متر 
مربع داراي کاهش بنا در همکف میباشد. از بابت اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم بمساحت 
69.76 متر مربع  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره4/96/3882-1396/05/17 مبنی بر 
پرداخت جریمه و راي کمیسیون بشماره 4/96/3900-1396/07/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
میباشد. . حالیه ساختمان در مرحله کف سازي میباشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. 
اعالم کسري پارکینگ منوط به پارك عملی در هنگام پایانکار میباشد. رعایت  ارتفاع پیلوت 
در هنگام پایان کار الزامی است. حالیه مالک درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم 

را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
75237-96/04/21 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ  4800000(چهار میلیون 

و  هشتصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 40.1  0
 

50000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/24 4/96/3885 بدوي فلکه رازي 
- جاده 
جیرده - 
اول 

سلیماندارا
ب - جنب 
ایستگاه 
اتوبوس

4-3-10283-66-1-0-0 13
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 40.10 مترمربع بدون مجوز  یک باب مغازه به زیربناي 
کلی 40.10 مترمربع  با قدمت سال 69 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده و فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.مغازه فوق فاقد بالکن بوده و برابر خط پروژه شماره 464 فاقد عقب نشینی 
میباشد..حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

13
8

در خصوص     85.16   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

سایر 85.16  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/11/28 4/96/3888 بدوي رشت 
-شهرك 
قدس(شهید 
بهشتی)--
10 متري 
دوم

4-3-10139-4-1-0-0 139

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 95 مورخه 1393/12/26 (با  تمدید به تاریخ 
1394/12/26) به صورت ساختمان 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام  
انباري در زیر شیروانی) با زیربناي کلی 587.40 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است. تا این مرحله از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به 
سطح 19 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 104مترمربع  (هر طبقه 26
مترمربع ) ، اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.05 مترمربع ، تخطی از تبصره 7 ضوابط 
سقف تراکم به مساحت 156 مترمربع، داراي سوابق در بایگانی تخلفات و راي کمیسیون ماده 
صد به شماره 4/96/3590 مورخه 1396/02/16 می باشد. برابر نقشه هاي معماري ارایه شده 
، داراي افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به مساحت 85.16 مترمربع (برابر 
نامه شماره ش ر 1394-166296 مورخه 1394/10/15 معاونت معماري و شهرسازي) بوده که 
در گزارش ارسالی قبلی به کمیسیون (بازدید مورخه 95/10/14) ذکر نشده بود. فعال با توجه 
به نقشه هاي معماري ارایه شده کسري پارکینگ ندارد لکن اظهارنظر قطعی در خصوص 
تامین پارکینگ پس از آزمون عملی هنگام پایانکار ارایه می گردد. الزم به ذکر است داراي 
پرونده شکایت جاري توسط همسایه مجاور به شماره 641792 به دلیل ریزش بتن روي سقف 
پالك مجاور و آسیب آن می باشد. رعایت ارتفاع پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام و سایر 
ضوابط منضم به پروانه ، هنگام پایانکار الزامی است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. 

//ع.ا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
82346-96/04/31 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبل48000000(چهل و  هشت 

میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 41.07  0
 

329063  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1396/05/24 4/96/3889 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام-زمین
هاي اقبال 
طلب -ك 
اقبال 
 دوست

4-1-10603-29-1-0-0 140

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب مغازه به مساحت 41.07 مترمربع که بر روي عرصه 
فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 41.07 مترمربع بدون اخذ مجوز احداث گردیده است. 
به استناد فیش برق ملک و طی بازدید به عمل آمده، قدمت ساختمان به طور تقریبی سال 
1386 ارزیابی می شود. بر اساس ضوابط زمان احداث بنا، کسري پارکینگ ندارد. در محدوده 
قانونی شهر واقع شده و به استناد خط پروژه شماره 2020 به مساحت تقریبی 8.3 مترمربع 
در تعریض خیابان 51 متري و به مساحت 6.1 مترمربع در تعریض 2 متر عقب نشینی مضاعف 
ساختمان هاي تجاري واقع شده است. جمعا به مساحت 14.4 مترمربع در تعریض واقع است. 
در مغازه مذکور به هنگام بازدید فروشگاه عرضه مرغ و ماهی دایر بوده و مغازه داراي تابلو 
پیشانی به ارتفاع یک متر و به عرض دهانه مغازه می باشد.  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم 
اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن را دارد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی تراز و شرکاء موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر  اضافه بنا در طبقه چهارم  و تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید جمعاً 
بمساحت 115.09متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 773404800
(هفتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 115.09  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/07/18 4/96/3891 بدوي رشت - 
دروازه 
الکان- ك 
رمضانی 
مقدم

4-3-10227-13-1-0-0 141

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد ،با توجه به رعایت تعداد  پارکینگ ها, 
؛ اعضاء کمیسیون متفقاً بقاء واحد هاي مسکونی به تعداد چهار واحد را اعالم می 

نمایند ؛  و از این حیث پرداخت جریمه در خصوص آیتم افزایش واحد اضافه به متراژ 
45.15 متر مربع منتفی گردد

سایر 45.15  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/07/18 4/96/3891 بدوي رشت - 
دروازه 
الکان- ك 
رمضانی 
مقدم

4-3-10227-13-1-0-0 141

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 34 مورخه 1396/02/12 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 615.3 مترمربع صادر شده است. همچنین در 
مرحله فونداسیون پروانه احداث مرحله دوم به تاریخ 1396/02/12 را دریافت نموده است. در 
حال حاضر ساختمان در مرحله اتمام آجرچینی است. برابر نقشه برداري و نقشه هاي 

: معماري ارایه شده داراي تخلفات ذیل بر خالف مدلول پروانه می باشد
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد به سطح  45.15 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 68.6 مترمربع -2
.کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید به سطح 46.49 مترمربع -3

.کسري حدنصاب فضاي باز به سطح 12.27 مترمربع -4
کسري حد نصاب فضاي سبز (با توجه به نقشه معماري ارایه شده) به سطح 26.9  -5

.مترمربع
ضمنا داراي کاهش بناي کلی به سطح 11.04 مترمربع در همکف و زیرشیروانی نسبت به 
پروانه صادره می باشد. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 

ساختمان در حد اتمام آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول 
به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 

/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  672,084,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتاد و  چهار هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 133.35  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3896 تجدید 
نظر

شهرك 
 قدس

4-3-10145-193-1-0-0 142

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 172,872,000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  

هفتاد و  دو هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 102.9  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3896 تجدید 
نظر

شهرك 
 قدس

4-3-10145-193-1-0-0 142

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 48مورخ 1393/09/18 با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی بسطح 102.90متر مربع بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 654.5مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه 

ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 17.15 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 116.20متر مربع (هر طبقه 29.05متر مربع  -2 
%)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 0.11مترمربع -3 
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی  -4
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 102.90مترمربع،به 

.عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
رعایت پارکینگ می گردد شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب 

.جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 128000000(یکصد و  بیست و  
هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید..

جریمه 67.05  0
 

202500  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1396/05/28 4/96/3897 تجدید 
نظر

رشت - 
میدان رازي 
- بلوار 
شیون 
فومنی - 
نرسیده به 
آسایش 15 
جنب 
غذاخوري 
 پایتخت

4-3-10469-88-1-0-0 143

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی فوق به مساحت عرصه 39.65 متر مربع مالک بدون مجوز اقدام 
به احداث مغازه تجاري به صورت سراسري و همچنین بالکن به مساحت 27.4 متر مربع از 
جنس بلوك سیمانی و با قدمت تقریبی سال 1380 نموده است.فاقد کسري پارکینگ تجاري 
میباشد.کل مغازه در مسیر خیابان قرار دارد.حالیه مالک درخواست پرداخت خالف ملک 

.خود را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 124,977,937(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  نهصد و  سی و  هفت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 137.15  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3898 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی-مج
اور خیابان 
روبیاتی-باه
-نر

4-3-10027-5-1-0-0 144

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 491 مورخه 82/07/24 به صورت دو طبقه 
، بانضمام نیم طبقه به صورت بالکن تجاري و یک واحد مسکونی بر روي پیلوت (پیلوت شامل 
یک واحد تجاري) در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 379 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشدمی باشد.تا این مرحله داراي 

:اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت به سطح 63.45 مترمربع (که از این مقدار به سطح  -1
44 مترمربع مرتبط با احداث سایبان به جهت پارکینگ در فضاي حیاط مشاعی می باشد)

 توسعه بناي تجاري یک باب مغازه به سطح 58.79 مترمربع -2
توسعه بالکن تجاري به سطح 45.05 مترمربع -3

اضافه بنا رد طبقات اول و دوم به سطح 13.8 مترمربع (6.9 مترمربع براي هر طبقه) -4
طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به سطح 106.90مترمربع  (به علت اینکه واحد  -5

مسکونی واقع در نیم طبقه حذف گردیده و به طبقات اضافه گردیده است)
: قابل ذکر داراي سوابق به صورت

اضافه بنا به سطح 53.80 مترمربع (به سطح 46.80 مترمربع سایه بان احداثی و 7  -1
مترمربع در طبقات)

 توسعه بناي تجاري به سطح 62 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري به سطح 50 مترمربع -3

داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 9903-86/06/18 و سوابق در واحد خالف می 
:باشد.حالیه مابالتفاوت اضافه بنا به شرح زیر گزارش می گردد
کاهش بنا به صورت احداث سایه بان به سطح 2.80 مترمربع -1

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.65 مترمربع -2
 کاهش بناي تجاري به سطح 3.21 مترمربع -3

کاهش بناي بالکن تجاري به سطح 4.95 مترمربع -4
کاهش زیربناي در نیم طبقه به سطح 80.53 مترمربع دلیل عدم اجراي واحد مسکونی در  -5

پروانه صادره
اضافه بنا در طبقات به سطح 6.8 مترمربع -6

 طبقه سوم به صورت طبقه مازاد به سطح 106.9 مترمربع -7
قابل ذکر است یک باب انباري به سطح 5.40 مترمربع در فضاي راه پله طبقه سوم احداث 
گردیده است.با توجه به راي کمیسیون ماده صد در خصوص احداث سایه بان  کسري 

پارکینگ ندارد.به جهت مشخص شدن رعایت عقب نشینی هنگام صدور پروانه نیاز به اظهار 
نظر واحد خط پروژه می باشد.*** باستناد خط پروژه شماره 2105-96/03/11 فاقد عقب 
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.نشینی میباشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

588,000(پانصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 35.  0.5
 

3360000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3899 تجدید 
نظر

-
پاسکیاب--
کوچه سجاد

4-1-10511-160-1-0-0 145

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال تایید می نماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 37-92/10/14 بصورت 4.5 طبقه  به زیر 
بناي کلی 573.30 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري 
می باشد.از بابت تخلفات :(1-احداث بنا خارج از طول 60% به عمق 1.25 متر 2-اضافه بنا در 
همکف به سطح 16.55 مترمربع 3- اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.55 مترمربع 4- اضافه 
بنا در طبقه دوم به سطح 16.55 مترمربع 5- اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.55 

مترمربع 6- اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 16.55 مترمربع 7-بناي مازاد بر تراکم ناشی 
از کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 11 مترمربع 8
-افزایش بناي ادامه راه پله و آسانسور به بام به سطح 7.28 مترمربع و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه به سطح  173.28 مترمربع) داراي سوابق در واحد خالف و راي بدوي کمسیون 
ماده 100مورخ 94/1/22 بوده و پس از ان مالک شخصا اقدام به تخریب اضافه بناي احداثی و 
اعاده به وضع پروانه نمود و با همین وضعیت بدون تخلف ساختمانی گواهی عدم خالف به 
شماره 604626-94/10/15 دریافت نموده است.مجددا از بابت اضاف بناي همزمانساز به 
صورت :1-اضافه بنا در همکف به سطح 0.07 مترمربع ، 2-اضافه بنا در طبقات به سطح 0.28 
مترمربع ، 3- همچنین یک واحد کسري پارکینگ به دلیل (جانمایی پارکینگ هاي 1و2و4 
مطابق جانمایی پروانه صادره نمی باشد. همچنین پارکینگ هاي 1 و 2و 4 مطابق ضوابط 
مصوب پارکینگ نمی باشد.داراي سه واحد کسري پارکینگ می باشد.با توجه به جانمایی 
پارکینگ هنگام صدور پروانه،دو واحد پارکینگ در همان زمان بدون در نظر گرفتن 5 متر 
دور گردش در محل پارك تایید شده است که اکنون با آزمون پارك عملی براي یک واحد 
پارکینگ امکان پارك کردن وجود ندارد.همچنین تاریخ درخواست صدور پروانه 92/04/21 
می باشد.بنا به بررسی هاي صورت گرفته داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد.)
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.اکنون برابر بازدید مجدد 

: 98/04/17 و برابر نقشه برداري ارائه شده موارد زیر مشاهده گردید
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به صورت همزمانساز به سطح 11.04 مترمربع  -1
(قابل ذکر است در مرحله اول ارسال به کمیسیون براي آن راي صادر شده است اما پس از 

تخریب کنسول ،جریمه تبدیل مورد اشاره نیز دریافت نشده است)
دیوار حائل بام اجرا نشده است -2

.داراي کاهش بنا در راه پله منتهی به بام به سطح 1.7 مترمربع می باشد -3
دیوار جانبی حد غرب با ایزوگام براق پوشانده شده است -4

.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
قابل ذکر است با توجه به جانمایی پارکینگ هنگام صدور پروانه،دو واحد  *******
پارکینگ در همان زمان بدون در نظر گرفتن 5 متر دور گردش در محل پارك توسط 
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شهرداري تایید شده است که با آزمون پارك عملی براي یک واحد پارکینگ امکان پارك 
کردن وجود ندارد ، از بابت آن داراي سوابق پرداخت یک واحد کسري پارکینگ می 

باشد.اکنون مالک ،نقشه هاي تفکیکی به صورت پارکینگ مزاحم که به تایید نظام مهندسی 
رسیده است را ارائه داده اند (در نقشه هاي هنگام صدور پروانه با توجه به ضوابط زمان 
صدور پروانه به صورت اختصاصی تایید شده است ،همچنین چیدمان معماري پارکینگ  نیز 
نسبت به پروانه تغییر ننموده است) ،همچنین رضایت نامه ثبتی  تمامی خریداران واحد هاي 
فوق نیز بابت تغییر فوق را نیز ضمیمه نموده اند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 

ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 351,590,400(سیصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  نود 
هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 69.76  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3900 تجدید 
نظر

رشت 
-شهرك 
قدس -8
متري

4-3-10145-43-1-0-0 146

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 115-1394/12/27 بصورت 
3 طبقه روپیلوت در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 527.35 متر مربع صادر گردیده است.  از 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 23.15 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 
4/95/2691-1395/07/06 و راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1395/08/15-4/95/2836 
میباشد لذا به استناد نقشه بردار جدید ارائه شده از سوي مالک بمساحت بمساحت 1.1 متر 
مربع داراي کاهش بنا در همکف میباشد. از بابت اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم بمساحت 
69.76 متر مربع  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره4/96/3882-1396/05/17 مبنی بر 
پرداخت جریمه و راي کمیسیون بشماره 4/96/3900-1396/07/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
میباشد. . حالیه ساختمان در مرحله کف سازي میباشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید. 
اعالم کسري پارکینگ منوط به پارك عملی در هنگام پایانکار میباشد. رعایت  ارتفاع پیلوت 
در هنگام پایان کار الزامی است. حالیه مالک درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله سوم 

را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3903 تجدید 
نظر

رشت 
-استقامت 
2 -ك مالک 
اشتر-ك 
رضاپور - 
فرعی 7

4-2-10131-921-1-0-0 147

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 406,100,000(چهارصد و  شش میلیون و  یکصد هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 131  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه در دو واحد مسکونی با زیربناي کل 
131 مترمربع(همکف بصورت یک واحد مسکونی با زیربناي 65.5 مترمربع و طبقه اول 
بصورت یک واحد مسکونی با زیربناي 65.5 مترمربع) که بدون مجوز و با مصالح بتنی و 
قدمت حدود 1 سال روي پالك نسقی(عرصه به مساحت 68.4 مترمربع) احداث گردیده است 
و دو واحد کسري پارکینگ دارد. برابر طرح تفصیلی جدید با توجه به اینکه متراژ عرصه 
کمتر از 75 مترمربع میباشد کل زیربناي احداثی خارج از تراکم است.ضمنا رعایت حداقل 
ابعاد نور گیر نگردیده است و ابعاد ان از 3*4 متر به 3*1 متر کاهش یافته است. حدودا به 
سطح 9 مترمربع از اعیان ملک فوق در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي اکبر مالیم رفتار   مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  مبادرت به احداث بناي مسکونی بصورت ویالیی  و سایبان 
جهت تامین پارکینگ جمعاً به متراژ 105.5که از این مقدار 101.01  متر مربع بناي  
داخل تراکم و 4.49  متر مربع بناي خارج از تراکم می باشد با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به 

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

معامالتی نسبت به بناي مازاد بر تراکم به متراژ 4.49 مترمربع  به مبلغ 538800
(پانصد و  سی و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم مینماید

جریمه 4.49  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/05/31 4/96/3909 بدوي -
نظري--بن 
بست- دوم

4-3-10318-20-1-0-0 148

در خصوص بناي داخل تراکم مستنداً به 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 101.01  متر مربع به مبلغ  

 808,080(هشتصد و  هشت هزار و  هشتاد)  ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 101.01  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 144.3 مترمربع 
مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 93مترمربع  و سایبان جهت پارکینگ به مساحت 
تقریبی 12.5 مترمربع می باشد.بابت احداث اعیانات مذکور سوابقی یافت نگردید. برابر 
بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت ساختمان سال 1371 تخمین زده می 
شود.به استناد خط پروژه 1507 فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد
عنایت به تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/96/3770 مورخ 
1396/04/24 مبنی بر بررسی مجدد تخلفات ساختمانی، به استحضار می رساند با توجه به 
مدارك و مستندات و نقشه هاي ساختمانی ارائه شده از سوي مالک، گزارش بازدید از 

.ساختمان بروزرسانی گردید

148

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ98,580,000(نود و  هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 31.8  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3910 بدوي عینک 
-نخودچر - 
امام حسین 
(ع)--پیک 
 حرفه

4-1-10550-4-1-0-0 149
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 21 مورخ 1395/09/16 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 420.7 مترمربع می 
باشد. پس از آن پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 21 مورخ 1396/01/07 با زیربناي 
420.7 مترمربع صادر گردیده است. بر اساس بازددید به عمل آمده ساختمان در مرحله 
سفت کاري و اتمام سربندي می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري 
اضافه بنا در همکف به  -1:ارائه شده مراتب گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 23.85 مترمربع ( هر  -2مساحت 7.95 مترمربع
به استناد پروانه  .ارتفاع مفید پیلوت 3.40 متر می باشد -3طبقه به مساحت 7.95 مترمربع)
صادره به مساحت 144.66 مترمربع در تعریض معابر واقع شده و سه واحد پارکینگ مورد 
نیاز مسکونی بر اساس نقشه هاي معماري ارائه شده تامین می گردد. لیکن از آن جایی که در 
زمان بازدید از ساختمان، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده، اظهار نظر نهایی در 
خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی پس از اتمام عملیات ساختمانی، کف سازي 
پیلوت  و نصب درب هاي پارکینگ میسر خواهد بود. حالیه تقاضاي مجوز حفاري به طول 3 
متر در معبر با پوشش آسفالت با قدمت باالي چهار سال و به طول 2 متر در معبر خاکی جهت 
.نصب انشعاب گاز را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

149

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  662,649,000(ششصد و  شصت و  دو 

میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 169.91  3
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3912 بدوي بلوار -
بهشتی--ش
هید نظري

4-3-10315-126-1-0-0 150

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 130,000,000(یکصد و  سی میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب ساختمان بر روي زمینی داراي فروشنامه عادي به 
مساحت 61.15 مترمربع (براساس کروکی ارائه شده توسط متقاضی) می باشد.داراي اعیان به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت یک باب مغازه و مابقی پیلوت بانضمام دو 
طبقه به صورت یک واحد تجاري (کال در دو واحد تجاري) به زیر بناي کلی 198.91مترمربع 
می باشد.از بابت دو باب مغازه به مساحت کلی 29 مترمربع و دو طبقه مسکونی و پیلوت به 
مساحت 132 مترمربع و کنسول در هر طبقه به سطح 10.5 مترمربع داراي رآي کمیسیون 
ماده صد مورخه 82/7/24 و سوابق در واحد خالف می باشد.حالیه مالک با توجه به اخطاریه 
ناحیه 3 شهرداري رشت مراجعه نموده و با عنایت به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلف به صورت زیر می باشد
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 19.15 مترمربع -1

تبدیل راه پله مسکونی در همکف به سطح 10.70 مترمربع به راه پله تجاري -2
احداث باالبر در پیلوت و هر طبقه به سطح کلی 6.90 مترمربع -3

تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -4
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

تبدیل واحد مسکونی طبقه دوم به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -5
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد-6
باستناد خط پروژه شماره 2402-95/02/05 فاقد عقب نشینی می باشد.قابل ذکر است از 
طبقات و یک باب مغازه به صورت فروش مبلمان مورد بهره برداري قرار می گیرد و مغازه 
دیگر به شغل فروشگاه پوشاك داراي فعالیت صنفی می باشد. فاقد تابلوي تبلیغاتی می 

باشند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

150

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1382) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 74-96 مورخ 96/04/10 به مبلغ 278/100/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقیمانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 27/81 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 55620000(پنجاه و  پنج میلیون و  

ششصد و  بیست هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 27.81  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/02 4/96/3914 بدوي رشت بلوار 
شهداي 
گمنام نبش 

کوچه 18

4-1-10411-67-1-0-0 151
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه داراي فروشنامه عادي که بدون مجوز 
در سال 1382 احداث گردیده است.حالیه  برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت آن 27.81 
مترمربع اعالم شده است.کسري پارکینگ ندارد و به شغل تعمیر پمپ آب داراي فعالیت 
صنفی می باشد.تابلوي تبلیغاتی ندارد.به جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه می باشد.باستناد خط پروژه شماره 419-96/02/25 به سطح 9.57 مترمربع در تعریض 
.کوچه 12 متري حد شرق قرار دارد***مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

151

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 825,000,000

(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 375  2
 

1100000  , 1388 کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3917 تجدید 
نظر

کیلومتر 3 
جاده 
فومن-خ 
احمدگوراب
-دخانیات

4-1-10365-38-1-0-0 152

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
4,352,197,980(چهار میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  

هفت هزار و  نهصد و  هشتاد) ریال تایید می نماید.

جریمه 11429.34  3
 

69000  , 1360
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یک قطعه زمین فاقد مساحت میباشد که 
وضع موجود آن برابر نقشه برداري به سطح عرصه 65834.25 مترمربع به صورت مجتمع 
دخانیات گیالن مشتمل بر ساختمان اصلی کارخانه و اعیانات وابسته میباشد.اعیانات به 
لحاظ قدمت به دو بخش تقسیم میشود.اول: ساختمان اصلی کارخانه دخانیات که قدمت آن 
به سال 60 بازمی گردد. دوم: بناهاي احداثی که از بابت آنها داراي پروانه ساختمانی بوده و 
قدمت آنها به بعد از سال 85 بازمی گردد.از بابت اعیانات قسمت دوم داراي پروانه ساختمان 
اداري به شماره 145 مورخ 85/07/26 با زیر یناي کل 38195.7 مترمربع (موجود 35372 
مترمربع و احداثی 2464 مترمربع)میباشد که پس از احداث بنا،از بابت افزایش بنا در همکف 
به سطح 305.7 مترمربع و احداث بانک به سطح 42 مترمربع و نیز احداث نگهبانی در 
ورودي کارخانه به سطح 12 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 21252 مورخ 
88/10/29 میباشد که هیچگونه عدم خالفی پس از آن در یافت نشده است.داراي راي 
کمیسیون ماده 5 میباشد که برابر بند 3 مورخ 88/09/21، کمیسیون با توسعه بنا به صورت 
احداث بنا 2 طبقه به مساحت 5533.20 مترمربع جهت احداث کارگاه تولید سیگار و پست 
برق و احداث 260.03 مترمربع خارج از مدلول پروانه و 699 مترمربع اضافه بنا به صورت بام 
تراسی به احتساب یک دوم موافقت می گردد که اصالح پروانه با زیر بناي کل 44080.7 
مترمربع (موجود 38195.7 مترمربع و احداثی 5885 مترمربع)صورت گرفت. حالیه با توجه 

:به ارائه نقشه برداري داراي مابه التفاوت به قرار زیر است
اضافه بناي صنعتی به سطح 10787.14 مترمربع کا جزء اعیانات قدیمی کارخانه بوده و -1
قدمت آن به سال 60 بازمی گردد و در زمان صدور پروانه و اصالح آن این بنا موجود بوده که 
در هر دو مرحله صدور پروانه و اصالح آن بناي موجود کارخانه به صورت صحیح اندازه گیري 

.نشده است
 اضافه بناي تجاري در همکف  به سطح 82.91 مترمربع به صورت اضافه بناي بانک -2

اضافه بناي اداري در همکف به سطح 549.32 مترمربع به صورت اضافه بناي نگهبانی -3
ورودي کارخانه و سردر متصل به آن

 اضافه بناي صنعتی به سطح 9.97 مترمربع در همکف به صورت دکل هاي نگهبانی -4
.داراي 15 واحد کسري پارکینگ اداري میباشد-5

ضمنا حدود اربعه مندرج در سند ارائه شده با وضع موجود به طور کلی مغایرت زیادي دارد 
که در صورت لزوم نیاز به اصالح سند میباشد.برابر سند عرصه ي این ملک به پالك ثبتی 52
 از سنگ اصلی 45 در سه حد شمال، شرق و جنوب به پالك اشرافیت داشته و تنها در 
قسمتی از حد غرب به طول 88 متر به جاده قدیم رشت - فومن اشرافیت دارد که در وضع 
موجود این پالك فقط در حد غرب به پالك میباشد که از آن پالك جهت پارکینگ کارکنان 

152
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استفاده میشود و در وضع موجود کارخانه شماال به جاده فومن محدود میشود که به نظر 
میرسد که این تناقض به دلیل تشخیص غلط جهات اربعه در زمان صدور سند میباشد. .برابر 
خط پروژه 988 به سطح تقریبی 3700 مترمربع در تعریض میباشد. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 29,250,000(بیست و  نه میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

780000  , 1394 کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3924 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوارشهید 
افتخاري - 
ولکس - خ 
باقرالعلوم 2
- فرعی 2 
انتهاي ك 
سمت راست

4-2-10707-35-1-0-0 15
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 5,787,600(پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 74.2  0.1
 

780000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب خانه به زیر بناي 74.20 مترمربع برروي زمین نسقی به 
مساحت تقریبی  99.20 مترمربع (برابر کروکی ارائه شده) ،بدون مجوز با مصالح بلوکی و 
قدمت سال 94 احداث شده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.یک 
واحد کسري پارکینگ دارد.کل اعیانات داخل تراکم می باشد.به جهت تعیین مقدار عقب 
نشینی نیاز به تهیه عقب نشینی می باشد.*** بر اساس خط پروژه شماره 95/08/17-988 
به سطح 4.95 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري حد جنوب قرار دارد*** مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 876,370(هشتصد و  هفتاد و  شش هزار و  سیصد و  هفتاد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 79.67  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3926 بدوي -
یخسازي-ش
هید 

کوچکی-اخ
وان

4-1-10409-10-1-0-0 154

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
6,386,600(شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  شش هزار و  ششصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 29.03  2
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 117.20 مترمربع داراي اعیان 
بدون مجوز به صورت دوبلکس در یک واحد مسکونی با مصالح آجري به قدمت تقریبی 22 
سال ،همکف به مساحت .82.30 مترمربع (به مساحت 26.40 مترمربع به صورت پارکینگ وبه 
مساحت 3.15 مترمربع آن به صورت سرویس وانباري در حیاط میباشد)ونیم طبقه به 

مساحت 26.40 مترمربع مجموعا به مساحت  108.70 مترمربع بوده که جهت دستورات بعدي 
تقدیم میگردد.به مساحت  79.67 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 29.03 مترمربع 
اعیان خارج از تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 1763 موجود در سامانه به مساحت 
تقریبی 32.50 مترمربع از اعیان وبه مساحت 8.60 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه هاي 

.10 متري قرار دارد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد

154

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 153,000,000

(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 75  2
 

1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/29 4/96/3932 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
جمهوري-
ك زنجانی 
ك 10 و 12 
متري

4-2-10306-17-1-1-0 155

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث یک باب مغازه 
بدون مجوز، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 
27600000(بیست و  هفت میلیون و  ششصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 11.5  0
 

1020000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به 
مساحت 103.48 مترمربع بانضمام ششدانگ یکباب پارکینگ به مساحت 74.5 مترمربع  
میباشد که مالک پس از اخذ پایانکار قسمتی از پارکینگ خود به مساحت 33 مترمربع را 

تبدیل به دو باب مغازه نموده و بابت ان داراي سوابق در واحد خالف و راي کمسیون ماده 100
 مورخ 86/6/12 میباشد. حالیه مالک بدون مجوز و برخالف قانون تملک اپارتمان  قسمتی از 
حیاط مشایی به مساحت 11.5 مترمربع را تبدیل به یک باب مغازه با ارتفاع 2.4 متر نموده 
است(با مصالح بنایی و قدمت  دو سال). با توجه به وضع موجود بصورت یک واحد مسکونی 
مشتمل بر 3 واحد تجاري و تامین یک واحد پارکینگ مسکونی در پیلوت برابر طرح تفصیلی 
جدید 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. الزم به ذکر است واحد اپارتمان طبقه دوم 
مراتب جهت صدور دستور مقتضی  .داراي راه دسترسی مجزا و پارکینگ مستقل میباشد

.تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 730,262,400(هفتصد و  سی میلیون و  دویست و  شصت و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.67  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/11 4/96/3937 بدوي رشت - 
بلوار آیت 
اله رودباري 
- شهرك 
مصطفی 
خمینی - 

 اصغرتاش 1

4-3-10039-5-1-0-0 156

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 6-1395/06/13 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 522.9 مترمربع صادر شده است. در حال حاضر 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سفت کاري می باشد. قبال از بابت اضافه بنا در 
طبقه همکف به مساحت 24.48 مترمربع داراي راي کمیسیون 4/95/3044 مورخه 

95/10/25 بوده و پروانه مرحله دوم احداث بنا به تاریخ 1395/12/11 دریافت نموده است. 
حالیه برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه و احداث بر خالف 

:اصول شهرسازي به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 1.02 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.5 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 25.5 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 25.5 مترمربع -4

کاهش فضاي راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات جمعا به سطح 31.15  -5
.مترمربع

.کسري حد نصاب فضاي باز به سطح 10.82 مترمربع -6
کسري حد نصاب فضاي سبز به سطح 4.41 مترمربع (با توجه به نقشه معماري ارایه شده) -7
داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.49 مترمربع می باشد. همچنین اعالم زیربناي 
نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی است. رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی 

/است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه،  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به مبلغ 
1,285,000(یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.7  1
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3938 تجدید 
نظر

طرح 
گوهررود

4-2-10267-112-1-0-0 15
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب انباري قدیمی فاقد سند و برابر نقشه برداري 
حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 25.7 مترمربع بوده که به سطح 25.7 متر مربع 
آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 25.7 متر مربع در حریم رودخانه قرار 
دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به سطح 25.7 متر مربع 
خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت 

.نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 28161 مورخ 1396/02/17 ****
مبنی بر تهیه آخرین گزارش کارشناسی مکان بازدید شده قطعه زمینی نسقی به مساحت 
2323.18 متر مربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی ممهور به مهر نقشه بردار 
نیما بشارتی )بوده که داراي اعیان بدون مجوز به صورت یک باب انباري به مساحت 25.70 
متر مربع میباشد.به جهت تعیین میزان دقیق حریم کمی  و کیفی نیاز به انعکاس ملک بر 
روي خط پروژه بوده و از بابت حریم نهر آب در حد جنوب ملک نیاز به استعالم از اداره آب و 

*****.فاضالب میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما برابر خط پروژه شماره 2122 به سطح 41 متر مربع از ملک داخل فضاي *****
رودخانه ، به سطح 1390 متر مربع داخل حریم ایمنی آب (حریم کمی )و به سطح 586.35 
متر مربع داخل حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه (حریم کیفی )قرار دارد.همچنین به سطح 
153.77 متر مربع از ضلع حد جنوب داخل حریم نهر آب قرار دارد.باقیمانده زمین 226.12 
پارکهاي عمومی فرا منطقه اي قرار دارد .کل اعیانات به  ( G111 )متر مربع بوده که در کاربري
سطح 25.7 متر مربع خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد.*****11

15
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، در خصوص  تبدیل فضاي مشاعی راه 
پله به مسکونی در همکف وطبقات باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري بااعمال  
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 181,629,000(یکصد و  هشتاد 
و  یک میلیون و  ششصد و  بیست و  نه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد

جریمه 39.06  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3939 بدوي بلوار -
شهید 

بهشتی-روب
روي 

رودباري-کو
ي مشایخی 

-کارگر3

4-3-10308-129-1-0-0 15
8

توضیحات بازدید احترامآ جهت پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1394/12/27 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) و به مساحت کلی 
740.28 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی درحد سفت کاري بوده داراي گواهی 
عدم خالف بشماره 637209 مورخ 1395/07/24 در مرحله اسکلت بازیربناي 740.28 متر 
مربع میباشد حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت زیربنائی بشرح 

: ذیل می باشند
 کاهش زیربنا در همکف بسطح 0.07 متر مربع -1

 کاهش زیربنا در طبقات 1و2و3 بسطح 0.18 متر مربع (هر طبقه 0.06 متر مربع ) -2
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح 7.63 متر مربع -3

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 39.06مترمربع -4
در مجموع همکف و طبقات

رعایت پارکینگ برابر پروانه صادره می گردد  الزم به توضییح است پارکینگ شماره 5و   -5
 6 با هم در تزاحمند که عوارض درآمدي آن در زمان صدور پروانه پرداخت شده است
 با توجه به اجراي فضاي سبز بمساحت 56.32 متر مربع کسري فضاي سبز دارند -6

رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است.   مراتب جهت   
 .دستور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي عباس عادل محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 15/44 

متر مربع راي به جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 23,932,000(بیست و 
 سه میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 15.44  0.5
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1396/07/25 4/96/3941 بدوي جاده -
الکان--کار

گر2

4-3-10168-46-1-0-0 159

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 8مورخ 1393/10/29 با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی  بصورت ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 462.05مترمربع 
صادر گردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره برداري  است که بر 
اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش 

:می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 1.36 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 3.27متر مربع (هر طبقه 1.09متر مربع )خارج از  -2 
%تراکم و طول 60

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 10.22 مترمربع که از این مقدار 8.68 متر مربع بصورت  -3 
. احداث انباري خارج تراکم و 1.54 متر مربع افزایش سطح راه پله به بام میباشد

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 2.13مترمربع  -4
.در مجموع همکف و طبقات

با توجه به اینکه تخلف زیربنائی کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره میباشد سقف تراکم  -5.
اعطائی زمان پروانه بعنوان تخلف محسوب نشده است

رعایت پارکینگ میگردد پروانه از درجه اعتبلر ساقط است درخواست گواهی عدم خالف 
.دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز بارعایت 
اصول فنی (تأئید استحکام بنا) و بهداشتی و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) 
راي به اخذ جریمه بمبلغ 7593750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  

هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

202500  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3942 بدوي رشت احمد 
گوراب 
خیابان 
برادران 
حسینی 
فرعی سوم 
چهاراه اول 
سمت راست 
درب دوم 
سمت چب

4-1-20728-131-1-0-0 160

به استناد تبصره 2 و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه 
ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی بارعایت اصول فنی (تأئید 

استحکام بنا) و شهرسازي (عدم مزاحمت و مشرفیت) و باتوجه به موقعیت ملک از 
نظر مکانی ... راي به جریمه به مبلغ 1131975(یک میلیون و  یکصد و  سی و  یک 
هزار و  نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد.ضمناً در خصوص عقب نشینی 

مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام 
گیرد.

جریمه 55.9  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یکباب خانه و محوطه فاقد سند مالکیت به استناد 
نقشه برداري ارائه شده بمساحت 111.62 متر مربع مشتمل بر 1 واحد مسکونی ویالیی با 
زیربناي 55.90 متر مربع با قدمت تقریبی در سال 1383 تماما داخل تراکم که از بابت آن 
بالمانعی ارائه ننموده اند. 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند. براي اعالم مقدار عقب 
نشینی نیاز به تعریف و انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه میباشد. حالیه مالک تقاضاي 
پاسخ به اداره کل راه و شهرسازي را دارند. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي
----------------

به استناد خط پروژه بشماره 1530-1396/04/13 بمساحت 14.7 متر مربع از عرصه و 
بمساحت 7.9 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 6 متري در حد شمال و حد شرق و پخ 

.دوگذر قرار دارد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ246,620,500(دویست و  چهل و  شش میلیون و  ششصد و  بیست هزار و  

پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 45.46  1.75
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3944 بدوي رشت-رودبا
ري- کوچه 
بهار

4-3-10004-12-1-0-0 161
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 1 مورخ 1396/01/16 بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 478.95 
مترمربع صادر گردیده داراي پروانه احداث مرحله دوم پس از اتمام فنداسیون بشماره 1 
مورخ 1396/02/18میباشد عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می 

:گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 4.27 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 39.06متر مربع (هر طبقه 13.02متر مربع )خارج  -2
%از تراکم و طول 60

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 5.70مترمربع -3 
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 2.13مترمربع  -5

در مجموع  طبقات
رعایت پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه مرحله سوم رادارند 

.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

161

در خصوص تخلف ساختمانی خانم حبیبیه قلی پور موضوع گزارش شهرداري منطقه 4
 رشت مبنی بر  اضافه بنا در طبقه دوم  بمساحت 7.35 متر مربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 22785000(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  

پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.35  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3945 بدوي رشت - 
کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
بین فلکه 
رازي و سه 
راه رودباري 
- کوچه 
شهید زمان 
محمدي

4-3-10307-47-1-0-0 162
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت، مشتمل 
بر دو واحد مسکونی  داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 12 مورخ 1395/08/05 با 
زیربناي 296.65 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همک و طبقه اول به 
مساحت 15.2 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 

4/96/3470 مورخ 1396/04/13 بوده که به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري رشت 
محکوم گردیده است و متعاقبا پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 12 مورخ 1396/05/24 
با زیربناي 311.85 مترمربع می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. 
برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و انجام سفتکاري می 

:باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
داراي کاهش بنا در همکف به مساحت 0.25 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم می  -1

.باشد
داراي کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم می  -2

.باشد
.داراي اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.35 مترمربع می باشد -1

انباري ها از زیر شیروانی حذف و در پیلوت احداث گردیده است لذا داراي کاهش بنا در  -2
.ره پله به بام و زیرشیروانی به مساحت 18.42 مترمربع می باشد

بنا بر نقشه ها ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر ساختمان، دو واحد پارکینگ مسکونی 
مورد نیاز تامین شده است لیکن تایید نهایی جانمایی پارکینگها منوط به اتمام عملیات 
اجرایی و نصب دربهاي پارکینگ و درب نفررو می باشد. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد

162
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقه اول راي به جریمه به 
مبلغ16,698,000(شانزده میلیون و  ششصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 27.83  0.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3946 بدوي رشتذ احمد 
گوراب 
خیابان 
شهید 
حسن زاده 
پشت سوپر 
مارکت 
یادگار پدر 

الله 36

4-1-10648-142-1-0-0 163

باتوجه به پروانه صادره  از دهیاري بشماره 8029-89.8.12و بر اساس ضوابط حاکم 
زمان صدور پروانه ، مشمول اعمال ضوابط پارکینگ جدید(رعایت ابعاد5 * 2.5 )نبوده  

، لذا به رد آن اظهارنظر میگردد. 

سایر 25 1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی صادره از دهیاري به شماره 1/1/6493-8029 مورخه 
1389/08/12به صورت 2 اشکوبه به زیربناي کلی 189 مترمربع صادر شده است. ساختمان 
در مرحله نازك کاري است. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدلول 

 :پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در همکف به سطح 10.81 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 17.02 مترمربع -2
الزم به توضیح است که در زمان صدور پروانه در دهیاري برابر نقشه هاي ضمیمه ، به ازاي دو 
واحد مسکونی دو واحد پارکینگ به صورت شماتیک در نظر گرفته شده و پروانه بر اساس 
آن صادر شده است و با توجه به اینکه محل ملک خارج از محدوده طرح تفصیلی قدیم بوده 
مدنظر قرار نگرفته است. حالیه در صورت اعمال ضوابط پارکینگ جدید  x5، رعایت ابعاد 2.5
داراي یک واحد کسري پارکینگ خواهد بود. ضمنا عرض حیاط خلوت سراسري در قسمتی 
از بنا رعایت نشده است. همچنین برابر خط پروژه شماره 2149 مورخه 96/03/31 فاقد عقب 

/نشینی است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
-------------------------------------------------------------

-------
احتراما از بابت تخلفات فوق داراي راي کمییون به شماره 4/96/3946 مورخه 1396/07/18 
بوده که از بابت اضافه بنا ب سطح 27.83 محکوم به جریمه گردیده همچنین درخصوص 
کسري پارکینگ کمیسیون ماده صد راي به رد گزارش و رد کسري پارکینگ نموده و پرونده 

/در واحد تخلفات مختومه اعالم گردیده است. /ع.ا
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي فرهاد حیدري زاده محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 25/5 مترمربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

42840000(چهل و  دو میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 25.5  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/3947 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام-کوچ
ه قبادي بن 
بست سوم

4-1-10403-289-1-0-0 164

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 119 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4  واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به زیربناي کلی 
516.25 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.1 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 5.1 مترمربع و در مجموع 4 طبقه -2

.به سطح 20.4 مترمربع
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 1.19 متر مربع میباشد.تا این مرحله 
فاقد کسري پارکینگ بوده و تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه (تبصره 7) موضوع خالف 

.نمیباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اصغر کمایی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقه اول  ؛ جمعاً  بمساحت 21.38 متر مربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 99417000(نود و  نه میلیون و  چهارصد و  

هفده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 21.38  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3949 بدوي یخسازي-چ
مارسرا--ح
قدانی-بن 

11

4-2-10416-24-1-0-0 165

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 571.66 ) راي به اخذ 
جریمه  فاقد جاهت قانونی است

سایر 571.66  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 80 مورخه 94/06/14 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی(به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 571.66 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و 
سربندي می باشد.تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا خارج از مدلول 
 -2.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.82 مترمربع -1: پروانه به شرح زیر می باشد
ب ه علت عدم دریافت پروانه مرحله -3.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.42 مترمربع
دوم در مرحله اتمام فنداسیون در پروانه هاي صادره در طرح تفصیلی جدید  به سطح 
کاهش  -571.66.4 مترمربع (کل زیربناي پروانه) به صورت داخل تراکم گزارش می گردد
داراي کاهش بنا در طبقات دوم و  سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 0.14 مترمربع
سوم به سطح 3.26 مترمربع و در زیرشیروانی به مساحت 3.34 مترمربع میباشد..با توجه به 
نقشه هاي پیشنهادي صدور پروانه و عدم تغییر در چیدمان پارکینگ فاقد کسري پارکینگ 
می باشد لذا در هنگام صدور پروانه ضوابط پارکینگ رعایت نگردیده است و پارك عملی نیز 
به هنگام پایانکار با اجراي کامل کفسازي و همکف  میسر می باشد.الزم به ذکر است تخلفات 
و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد اتمام سفت کاري و سربندي بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري 
مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار 
الزامی است.قابل ذکر است پروانه فوق از نوع پروانه مرحله اي بوده که در مرحله فنداسیون 
داراي گزارش بدون تخلف در سیستم شهرسازي (به صورت شروع عملیات ساختمانی) بوده 
و فاقد پروانه مرحله دوم می باشد.حالیه مالک درخواست دریافت پروانه مرحله سوم را دارند 
که در این درخواست به صورت عدم خالف ثبت گردیده است.مراتب جهت دستور تقدیم می 

.گردد

165

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي عزت رنجبر مبنی بر احداث 
بنا بصورت  2 واحد مسکونی در یک پالك  بصورت ویالیی   که از این مقدار یک واحد 
داراي بالمانع  و به متراژ 4.29 مترمربع بصورت اضافه بناي همزمانساز می باشد با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 514800(پانصد و  چهارده هزار و  هشتصد) 

ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.29  1.5
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3950 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
باالتر از 
مسجد امام 
رضا آزادي 
-پالك 57

4-1-10292-92-1-0-0 166

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق سند یک باب خانه ویالئی به مساحت عرصه  207.60 مترمربع می 
باشد. برابر کروکی ارایه شده وضع موجود عرصه به مساحت 229.31 مترمربع بوده همچنین 
از لحاظ حدود اربعه با کروکی ثبتی مغایرت فاحش دارد. اعیان مستقر بر عرصه فوق در وضع 
موجود به صورت دو باب خانه ویالیی و سایه بان در حیاط با زیربناي کلی 212.58 مترمربع 
می باشد. همچینین از بابت 117.5متر مربع زیربنا در یک واحد مسکونی و یک واحد کسري 
پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 12045 مورخ 1383/09/14 (موجود در 
:پرونده درآمدي شماره 13134) می باشد لذا مابه التفاوت بنا به شرح زیر است

اضافه بناي همزمان ساز خارج تراکم به سطح 4.29 متر مربع با قدمت حدود سال 73 -1
احداث سایبان خالفساز در حیاط به سطح 30.76 مترمربع با قدمت حدود سال 93 -2

احداث یک باب خانه ویالئی دیگر در یک واحد مسکونی به سطح 60.03 مترمربع خارج  -3
تراکم با قدمت حدود سال 93

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -4
موارد تخلف فوق قبال در سال 94 طی درخواست شماره 613404 گزارش شده و پس از آن 
پرونده پی گیري نشده است. مالک راسا اقدام به قسمتی از عقب نشینی نموده لکن برابر 
خط پروژه شماره 869 مورخه 96/03/22 مجموعا به سطح 66.58 مترمربع از « وضع موجود 
» پالك فوق ( به سطح 21.62 مترمربع از اعیان و 44.96 مترمربع از عرصه) در تعریض معابر 
10 متري حد شرق و بن بست 6 متري حد شمال قرار دارد. اداره ثبت در خصوص شارع 
استعالم نموده که برابر خط پروژه فوق الذکر حد شمال پالك به کوچه بن بست می باشد که 

.این محدوده در وضع موجود در تصرف مالک است
-----------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون شماره 4/96/5053 مورخه 1396/12/08 مبنی بر 
حکم تخریب جهت سایه بان و حکم جریمه جهت سایر موارد می باشد. طی بازدید مورخه 

/97/02/23 سایه بان تخریب شده است. /ع.ا

166

در خصوص      88.52  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 88.52  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/07/18 4/96/3953 بدوي رشت - 
کوچه 
خجسته - 
کوچه  
حیدرزاده

4-1-10405-37-1-0-0 167

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 847,292,000(هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  دویست و  
نود و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 136.66  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3953 بدوي رشت - 
کوچه 
خجسته - 
کوچه  
حیدرزاده

4-1-10405-37-1-0-0 167

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 88  مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 

669.5 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري و تا 
:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.49 مترمربع که از بابت 6.24 متر مربع آن داراي -1
سوابق بوده و منجر به صدور پروانه مرحله دوم گردیده است و مابقی به صورت سایه کنسول 

.میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 32.09 مترمربع و در مجموع سه -2

.طبقه به سطح کلی  96.27 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیوانی به سطح 4.24 متر مربع-3

اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد به سطح 88.52 متر -4
.مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5
مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 20.9 مترمربع

تا مرحله سفت کاري فاقد کسري پارکینگ بوده و اظهار نظر دقیقتر بعد از اتمام نازك کاري 
.امکان پذیر میباشد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,250,000(سه میلیون و  دویست 

و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد..

جریمه 25  1
 

130000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3955 بدوي رشت - 
ولکس - 
مالک اشتر 
- بعد از 
مسجد - 
داخل کوچه 
بن بست

4-2-10342-514-1-0-0 168

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 989,430(نهصد و  هشتاد و  نه هزار و  چهارصد 

و  سی) ریال صادر می گردد.

جریمه 76.11  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 110.40 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی)بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 76.11 
مترمربع  با قدمت تقریبی  سال 75 با مصالح آجري احداث گردیده است.داراي یک واحد 
کسري پارکینگ مسکونی بوده .به جهت استقرار ملک در انتهاي بن بست فاقد عقب نشینی 
میباشد.کل اعیانات داخل تراکم میباشد.است حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم 

.ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بهمن جاویدان  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4, 
مبنی بر احداث یک باب خانه به متراژ 105.25 متر مربع که از این مقدار 97.55 متر 
مربع داخل تراکم و 7.7 مترمربع خارج از تراکم می باشد و نیز یک واحد کسري 
پارکبنگ به متراژ 25 مترمربع متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد؛ مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی نسبت به بناي مازاد بر تراکم بمتراژ 7.7 مترمربع به مبلغ 5005000(پنج 
میلیون و  پنج هزار )ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 7.7  1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3956 بدوي رشت جاده 
فومن 
روبروي 
دخانیات  
خیابان 
توحید بن 
 بست 6

4-1-10629-36-1-0-0 169

در خصوص بناي داخل تراکم به متراژ 97.55 مستنداً  به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی نسبت به متراژ 
97.55 مترمربع به مبلغ 6340750(شش میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  هفتصد و  

پنجاه)ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 97.55  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع مستندا به 
تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر 

ارزش معامالتی نسبت متراژ 25 مترمربع به مبلغ 16250000(شانزده میلیون و  دویست 
و  پنجاه هزار )ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

650000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/3956 بدوي رشت جاده 
فومن 
روبروي 
دخانیات  
خیابان 
توحید بن 
 بست 6

4-1-10629-36-1-0-0 169

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 100.5 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی دوبلکس  به زیربناي کلی 105.25 مترمربع  با قدمت تقریبی سال 90 احداث 
گردیده است.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد.فاقد عقب نشینی بوده و از 
اعیانات به سطح  97.55 متر مربع داخل تراکم و به سطح 7.7 متر مربع خارج از تراکم 
میباشد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

10,323,000(ده میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 1.11  3
 

3100000  , 1395 توسعه بناي تجاري 1396/07/18 4/96/3957 بدوي رشت 
-حمیدیان-
چهارراه 
-علیزاده

4-2-10236-12-1-0-0 170

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 161,510,000(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  ده هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.05  2
 

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

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه مرحله دوم به 
شماره 93-95/06/10 در 2.5 طبقه(یک واحد تجاري در همکف و دو واحد مسکونی در 
طبقات)  و با زیر بناي کل 461.18 مترمربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري میباشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بناي تجاري به سطح 1.11 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 8.2 مترمربع -2
اضافه بنا به سطح 8.15 در طبقه اول -3
اضافه بنا به سطح 8.15 در طبقه دوم -4

 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 1.55 مترمربع -5
با توجه به نقشه هاي ارایه شده فعلی داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 2.19 مترمربع 

می باشد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد. رعایت ارتفاع پیلوت  متر 2.40 و ارتفاع مغازه 
3.40 متر و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

170

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی یوسفی  طالقانی  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا سوم ؛ تبدیل فضاي راه پله به 
بناي مفید جمعاً  بمساحت 112.32 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 696384000(ششصد و  نود و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  چهار هزار ) 
ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 112.32  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3958 بدوي -
رودباري--ب
ن بست بهار

4-3-10004-8-1-0-0 171

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 5مورخ 1395/06/10 بصورت 
ساختمان 3.5طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 488.32مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري است  در مرحله اتمام فنداسیون بابت اضافه بنا بسطح 26 
متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/95/3049 مورخ 1395/10/22 می 

باشدداراي پروانه احداث بناي مرحله دوم بشماره 5 مورخ 1395/07/13  با زیربناي 514.32 
متر مربع میباشد  باتوجه به پیشرفت عملیات ساختمانی  بر اساس کروکی نقشه برداري 

ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد:1
،کاهش  بنا در طبقه همکف بسطح 0.6 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 76.20متر مربع (هر طبقه 25.40متر مربع )خارج  -2
 %از تراکم و طول 60

.کاهش بنا راه پله به بام بسطح 10.22مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 36.12مترمربع  -5

.(10.77+3*8.45)در مجموع همکف و طبقات
با توجه به اینکه بر ملک سمت کوچه کمتر از 12متر میباشد برابر ضوابط متواند دو درب سه 
متري داشته باشد باعنایت به اینکه یک درب ماشین باالي سه متر بوده و برابر بخشنامه 
معاونت شهرسازي چون افزایش دهنه  درب پارکینگ  تا ثیري در پارك حاشیه اي ایجاد 
نمیکند پذیرش سه پارکینگ منوط به پرداخت عوارض درآمدي براي یک پارکینگ میباشد  
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم رادارند مراتب جهت 

.صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

171

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل شکوري موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر  اضافه بنا در طبقات اول چهارم  و تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید 
جمعاً بمساحت 37متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

172050000(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد

جریمه 37  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/22 4/96/3959 بدوي -
نخودچر-بل
وار 

افتخاري-زم
ینهاي 
نصرتیان-خ 
تند گویان - 
کوچه دوم

4-1-10540-69-1-0-0 172

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تبدیل واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد به متراژ 72.75 متر مربع؛  از 
آنجائیکه موضوع تخلف برخالف مدلول پروانه و بر خالف ضوابط فنی و اصول 

شهرسازي می باشد حکم به اعاده وضع به مدلول پروانه ؛ صادر و اعالم می نماید ؛ که 
با اعاده به وضع ؛ یک واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد

سایر 97.75  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/07/22 4/96/3959 بدوي -
نخودچر-بل
وار 

افتخاري-زم
ینهاي 
نصرتیان-خ 
تند گویان - 
کوچه دوم

4-1-10540-69-1-0-0 172

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی (اصالحی) به شماره 21مورخه 1394/6/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت 
کلی 496.25 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت 

:کاري و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 6.6 مترمربع و در مجموع چهار -1

.طبقه به سطح 26.4 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.19 متر مربع-2

اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به سطح 72.75 متر -3
.مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -4
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 10.41 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد-5
همچنین داراي کاهش زیربنا در طبقه همکف به سطح 2متر مربع بوده و تراکم اهدایی هنگام 

.صدور پروانه موضوع تخلف نمیباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی زنیب نژاد کمساري موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز بصورت اضافه بناي همرمانساز در همکف    

بمساحت 7.32  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 3660000(سه 
میلیون و  ششصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 7.32  0.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3961 بدوي رشت 
-رازي - خ 
شهید قلی 
زاده- بن 
بست 
ارغوان

4-3-10359-15-1-0-0 17
3

در خصوص کسري پارکینگ به تعداد یک واحد به متراژ 25متر مربع مستنداً به تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 25000000(بیست و  پنج میلیون ) ریال  محکوم و اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی یک طبقه روي همکف نسقی که بدون مجوز و خالفساز 
بر روي عرصه نسقی احداث شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  اسکلت ساختمان بتنی 
ومصالح آن از سنگ بلوك و آجر و قدمت حدود هشت سال را دارد (تاریخ نصب کنتور 

1387/06/23) برابرنقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 147.63 متر مربع و اعیان همکف 
شامل یک واحد سوئیت بسطح 59.29 متر مربع و پیلوت بسطح 37.14 متر مربع و سرویس 
بهداشتی بسطح 1.78متر مربع و طبقه اول بمساحت 93.88 متر مربع کل زیربناي احداثی 
192.09متر مربع میباشد الزم به توضییح است ملک فوق بابت زیربنا بسطح  184.77 متر 
مربع (109.78 متر مربع داخل تراکم و 74.99 متر مربع بناي خارج تراکم ) داراي راي 
کمیسیون ماده صد 1359بشماره 13592 مورخ 1387/07/28 میباشند خالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمان ساز بسطح 7.32 متر مربع میباشند تعداد 
یک واحد کسري پارکینگ دارند به استناد خط پروژه شماره 1370 مورخ 1396/02/03 ملک 

 فوق فاقد عقب نشینی می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد پنجم، به مبلغ 2,010,624,000(دو میلیارد و  

ده میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 239.36  2.5
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1396/07/18 4/96/3963 تجدید 
نظر

رشت - 
فلکه گاز - 
انتهاي 
کوچه 
 فرخی

4-3-10107-11-1-0-0 174

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ، ضمن نقض راي 

بدوي مبنی بر تخریب، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75
 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات سوم و چهارم و احداث انباري در 

زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 1,132,252,800(یک میلیارد و  
یکصد و  سی و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 192.56  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3963 تجدید 
نظر

رشت - 
فلکه گاز - 
انتهاي 
کوچه 
 فرخی

4-3-10107-11-1-0-0 174

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 11.24 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی و برگشت تشویقی آسانسور، به مبلغ 
188,756,400(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120.23  0.5
 

3360000  , 1391
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید جهت  مکان تعرفه شده پروانه ساختمانی شماره 141 مورخ 91/06/27 بصورت 4/5 طبقه در 
7 واحد مسکونی با زیربناي 907/60 مترمربع صادر گردیده که تا کنون تمدید نشده 
است.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و قابل بهره برداري میباشد که یک مرحله بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 55.70متر مربع و طبقه اول بسطح 55.70 متر مربع و طبقه دوم 
بسطح 55.70متر مربع و در مجموع بسطح 167.10متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
مبنی بر جزاي نقدي و پرونده مختومه میباشد حالیه  بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه 
شده،برخالف مدلول پروانه ساختمانی و عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم 

:بشرح ذیل گزارش میشود
کاهش زیر بنا در طبقه همکف بسطح 8.40 مترمربع -1

کاهش زیر بنا در طبقات اول و دوم  مجموعاً بسطح 16.80 مترمربع،(هر طبقه 8.40متر  -2
مربع )

%اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 54.61مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -3
اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 92/36 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% (که از این  -4

.مقدار بسطح 37/75 مترمربع بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي است)
اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 239/36  -4
.مترمربع،خارج از تراکم(که از این مقدار بسطح 42/10 مترمربع بصورت بام تراسی است)

.اضافه بنا بصورت احداث انباري در شیروانی بسطح 32/55 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 6/07 مترمربع -6

مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 13/04 مترمربع  -7
.در مجموع طبقات

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 9 واحد -8
.مازاد بر تراکم ناشی از برگشت 5% تشویقی آسانسور بسطح 14/70 مترمربع -9

.عدم رعایت ضوابط درب ضد حربق و ایستگاه مشترك -10
.با توجه به نقشه هاي اصالحی و وضع موجود،تا اینمرحله کسري پارکینگ ندارند -11

.تابلوي مشخصات پروانه ساختمانی نصب نشده است -12
تعداد واحدهاي مسکونی از 7واحد به 9واحد افزایش یافته است لذا افزایش تعداد واحد  -13
در طبقه چهارم بمساحت 11.24 متر مربع میباشد الزم به توضییح است متراژ اعالم شده به 
عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به 
شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده 
 است  و در  طبقه پنجم افزایش تعداد واحد بصورت یک طبقه مازاد گزارش شده است
ضمناً با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت 

174

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از حد 25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 105/53 مترمربع،به 
عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد.شایان ذکر است که بر 
اساس سند مالکیت سراسر حد جنوب بطول 18/00 متر به پالك ثبتی شماره 14/589 قید 
شده که پروانه ساختمانی نیز بر همین اساس صادر شده است ولیکن در وضع موجود و 
باستناد خط پروژه پیوست بشماره 1309 قسمتی از آن حد،منتهی به کوچه بن بست 6 متري 
است.همچنین از بابت تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا مرحله ستون طبقه دوم و بسطح 
167/10 مترمربع (3*55/70) داراي شکوائیه همسایه مجاور و نامه شماره 80/42/4190 مورخ 
92/02/18 مدیر کل امور شهري و شوراهاي استانداري است که براي آن رأي بدوي 

کمیسیون ماده صد بشماره 16774 مورخ 91/12/15 صادر شده است که در مقایسه با کروکی 
نقشه برداري ارائه شده،بسطح 25.20 مترمربع بیشتر گزارش شده است.که در ردیف او2 
.گزارش شده است مراتب جهت اخذ گواهی عدم خالف و صدور دستور بعدي تقدیم میگردد

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ348.75متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 46مورخ 1395/12/28

مبادرت به احداث بصورت 3.5طبقه در 3 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 
بر خالف مدلول پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا 

به رد آن اظهار نظر می گردد.

جریمه 348.75  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3964 بدوي رشت 
-حمیدیان-
صف سر-خ 
شهید بابائی

4-2-10601-96-1-0-0 17
5

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 127,100,000(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  یکصد هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.5  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 46مورخ 1395/12/28 بصورت ساختمان 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 348.75 مترمربع 
صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه 
:برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد

 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 2.35 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 18.15متر مربع (هر طبقه 6.05متر مربع )خارج  -2

%از تراکم و طول 60
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 7.8 متر مربع-3

با توجه به اینکه مالک در مرحله اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند و با  -4
عنایت به تخلف زیربنائی انجام شده برابر بخشنامه  کل زیربناي پروانه صادره بسطح 

 348.75 متر مربع بعنوان بناي داخل تراکم گزارش شده است
رعایت پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب 

.جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

17
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا و با عنایت به حجم کم تخلفات در سطح طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 43,632,500(چهل و  سه میلیون و  ششصد و  سی و  دو 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.15  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3965 بدوي جاده -
الکان--شقا
یق

4-3-10225-24-1-0-0 176
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي شماره 47 مورخ 1395/12/28 بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه  بانضمام زیر شیروانی انباري  با زیربناي 461.20 مترمربع صادر گردیده 
در مرحله اتمام فنداسیون داراي پروانه احداث مرحله دوم بشماره 47 مورخ 1396/03/28 
میباشد عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري 

:ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 6.58 مترمربع خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 19.74متر مربع (هر طبقه 6.58متر مربع )خارج  -2
%از تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 1.14مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 1.83مترمربع  -4

درطبقات اول و دوم و سوم (هر طبقه 0.61متر مربع )
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند الزم به توضییح است در 
خصوص پارکینگ پس از اجراي فضاي سبز در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد  مراتب 

.جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

176

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 245.40مترمربع، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 31- 1395.11.03 مبادرت به 
احداث بصورت 3 طبقه در 4واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 

مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 
اظهارنظر می گردد. 

سایر 245.4  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3966 تجدید 
نظر

رشت - 
دروازه 
الکان - 16 
متري سمیه 
- کوچه 
پنجم

4-3-10326-4-1-0-0 17
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (در همکف و طبقه 
اول)، با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
568008000(پانصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 96.6  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 31 مورخ 1395/11/03 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به زیر بناي کلی 538.8 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله احداث ستون طبقه 
:اول می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 48.3 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 48.3  مترمربع-2

برابر طرح تفصیلی جدید و صدور پروانه هاي مرحله اي ،بدلیل عدم دریافت پروانه مرحله -3
دوم در مرحله اتمام فنداسیون ،مساحت طبقه همکف و طبقه اول زیر بناي پروانه به سطح 

.245.4 مترمربع به صورت داخل تراکم به عنوان تخلف گزارش می شود
اضافه بناي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه اول بوده و امکان 
اظهار نظر در خصوص تعداد واحد و پارکینگ فعال مقدور نمیباشد.الزم به ذکر است اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
.تایید نظام مهندسی می باشدمراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

17
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 3,341,250(سه 

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

جریمه 15  0.5
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/3968 بدوي -
حمیدیان-
خ 

دانشجو-ك 
11و12

4-2-10294-8-2-1-0 17
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان که داراي پروانه وپایانکار مندرج در جدول 
سوابق وبالمانع از شهرداري به شماره 2/33/9124 مورخه 79/04/14 میباشد.بعد از بالمانع 
واحد فوق به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي خالف ساز به مساحت 15 مترمربع 
در حیاط به قدمت تقریبی 10 سال نموده است.در ضمن کل پالك فوق داراي 6 باب مغازه در 
محوطه مشاعی بوده که مالکیت 3 باب ن مربوط به مالک آپارتمان مورد استعالم بوده به 
مساحت هاي  9 و  8.50 و  19 مترمربع مجموعا 36.50 مترمربع (مساحت مطابق نقشه 
معماري ضمیمه شده محاسبه شده والزم به ذکر است که مساحت تقریبی بوده و نقشه 
برداري ارائه نشده است)و3 باب آن مربوط به واحدهاي دیگر میباشد که به دلیل عدم اجازه 
ورود به آنها ،تعرفه نگردیده و مساحت آنها تقریبی 50 مترمربع واز بیرون ملک محاسبه 
شده است(بنا به دستور مدیریت محترم شهرسازي ومعماري منطقه مساحت ها تقریبی قید 
شده و براي مشخص شدن مساحت دقیق نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري از کل پالك 
وتعرفه آنها میباشد) که جهت اظهار نظر ودستورات بعدي تقدیم میگردد.قدمت مغازه ها 
تقریبا 10 سال میباشد.4 باب کسري پارکینگ تجاري دارد.برابر خط پروژه ضمیمه شده به 
شماره 2298 به مساحت تقریبی 5.60 مترمربع از عرصه مشاعی وبه مساحت تقریبی 18 
مترمربع از اعیان (13.50 مترمربع از آن مربوط به 3 باب مغازه در مالکیت پالك فوق بوده)در 

.تعریض کوچه هاي 8و10 متري وخیابان 16 متري قرار دارد

17
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، در خصوص  تبدیل فضاي مشاعی راه 
پله به مسکونی در همکف وطبقات باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري بااعمال  

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 62,899,000(شصت و  دو 
میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 20.29  1
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1396/07/18 4/96/3969 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی--ت
ربیت بدنی

4-3-10028-6-1-0-0 179

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 87 مورخ 1392/12/28 بصورت ساختمان 
4/5 طبقه در 6واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري  با زیربناي 815.90مترمربع صادر 
گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري 

:ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
،کاهش بنا در طبقه همکف بسطح 0.87 مترمربع -1

کاهش بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 2.61متر مربع (هر طبقه 0.87متر مربع ) -2
 کاهش بنا در طبقه چهارم 1.90متر مربع -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 1.09مترمربع-4 
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 20.29مترمربع  -5

.در مجموع همکف و طبقات
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 

بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف جدید  را دارند مراتب جهت صدور 
.دستوربعدي تقدیم می گردد

179

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت خانم زینب کشت کار مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی بصورت یکباب خانه مسکونی ویالیی 
به متراژ 99.42 مترمربع کالً داخل تراکم  می باشد؛  بدون مجوز شهرداري با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با 
توجه به شرایط موجود و قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی نسبت بمساحت 99.42  متر مربع  به مبلغ   795360(هفتصد و  نود و  پنج 
هزار و  سیصد و  شصت)  ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون 

فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام 
نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد .

جریمه 99.42  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3970 بدوي رشت پشت 
دخانیات 
شهرك عمو 
زاده کوچه 
مهر ورزان  
 فرعی دوم

4-1-10367-338-1-0-0 180

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
209.25 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی یک اشکوبه 
به صورت یک واحد مسکونی به زیربناي کل 99.42 مترمربع با مصالح بلوك سیمانی و قدمت 
سال 73 احداث شده است. در خصوص اعیان سوابقی ارایه نشده است و کل زیربنا داخل 
تراکم است. برابر خط پروژه شماره 2567 مورخه 96/04/20 به سطح تقریبی 16.74 مترمربع 
از عرصه در تعریض قرار دارد. درخواست حفاري به طول 4 متر روي پوشش آسفالت قدیم در 

/گذر 8 متري دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

180

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 76,704,000

(هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  چهار هزار )  ریال صادر می گردد. و در خصوص 
عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 63.92  1
 

1200000  , 1388 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/07/18 4/96/3971 بدوي جاده -
الکان---
ك آزانس 
سالم-انتها

ي ك 11

4-3-10367-54-1-0-0 181

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی سه طبقه بر روي پیلوت با 
زیربناي 263 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت 
رسمی به مساحت 84 مترمربع احداث گردیده است. طبقه همکف مشتمل بر پیلوت جهت 
پارکینگ به مساحت 62.03 مترمربع، طبقه اول و دوم مشتمل بر یک واحد مسکونی  جمعا 
به مساحت 134.26 مترمربع، که از این مقدار به مساحت 10.2 مترمربع پیش آمدگی به سمت 
شارع عام می باشد. طبقه سوم مشتمل بر راه پله دسترسی و تراس اختصاصی روباز به 
مساحت 67.13 مترمربع که از این مقدار به مساحت 5.1 مترمربع از آن پیش آمدگی به 

سمت شارع عام می باشد. پارکینگ هاي مورد نیاز برابر ضوابط تامین می گردد.  بابت احداث 
اعیانات با زیربناي 199.5 مترمربع، (127 مترمربع داخل تراکم و 72.5 مترمربع مازاد بر 
تراکم) داراي راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 2366 مورخ 

1388/02/22 می باشد که به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري رشت محکوم گردیده 
کاهش  -1:است. حالیه گزارش مابه التفاوت بنا نسبت به راي مذکور به شرح زیر می باشد
احداث طبقه سوم به  -2بناي احداثی در طبقات همکف تا دوم به مساحت 3.21 مترمربع
به استناد خط پروژه 902 مورخ .صورت تراس اختصاصی روباز به مساحت 67.13 مترمربع
1396/03/16 به مساحت تقریبی 9.12 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري واقع شده 
است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم ادارات را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد

181

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

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ843,292,800(هشتصد و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار و  

هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 125.49  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/3973 بدوي رشت - 
نامجو- 
خیابان 
شهید 
سیادتی

4-3-10008-3-1-0-0 182

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه احداث بناي مرحله 
اول شماره 14 مورخ 1395/08/17 با زیربناي 511.75 مترمربع می باشد. پس از آن بابت 
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.11 مترمربع داراي سوابق آرائ کمیسیون ماده صد قانون 
شهرداري ها بوده و متعاقباً پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 14 مورخ 1395/12/28 با 
زیربناي 550.86 متر مربع به صورت سه طبقه روي پیلوت و مشتمل بر سه واحد مسکونی 
صادر گردیده است. حالیه بر اساس بازدید به عمل آمده، عملیات اجرایی در مرحله اتمام 
:سربندي و اجراي نازك کاري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 0.53 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 118.92 مترمربع (39.64 مترمربع در هر  -2

طبقه)
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به مساحت 2.25 مترمربع (  -3

0.75 مترمربع در هر طبقه)
مساحت هر یک از سه باب انباري احداثی در زیرشیروانی بیش تر از 5 مترمربع می  -4
.باشد، لذا به مساحت 3.79 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از توسعه انباري دارد

از آن جایی که عملیات کف سازي و نصب درب هاي پارکینگ به اتمام نرسیده است  -5
اظهار نظر در خصوص تامین پارکینگ ها ي مورد نیاز در این مرحله میسر نمی باشد 
همچنین در نقشه برداري ارائه شده، موقعیت و ابعاد درب هاي پارکینگ و درب نفررو 
مشخص نشده است. شایان ذکر است نقشه هاي معماري ارائه شده نیز فاقد امضاي 
مهندسین ناظر می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی و ارائه گواهی استحکام بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 

اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ180,096,000(یکصد و  هشتاد میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 53.6  1
 

3360000  , 1395
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1396/08/09 4/96/3976 بدوي رشت - 
جاده جیرده 
- خ 

امیرالمومنی
ن - شهرك 
فجر - 10 
متري دوم - 
ك خوش 
کالم

4-3-10253-45-1-0-0 18
3

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

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 221,037,600(دویست و  بیست و  یک میلیون و 

 سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 131.57  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 45 -94/09/16 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 
4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 523.75 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی در 
مرحله سفت کاري است و قبال در مرحله اتمام فونداسیون گواهی عدم خالف به شماره 
638029-95/09/13 را دریافت نموده است. حالیه برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه 

: بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.79 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.34 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 10.34 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 10.34 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 10.34 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 11.45  -6

.مترمربع
.مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم به سطح 131.57 مترمربع -7
برابر نقشه هاي معماري ارایه شده فعال کسري پارکینگ ندارد و با توجه به انجام نشدن نازك 
کاري اظهارنظر در خصوص فاصله داخلی ستونها و تامین پارکینگ در هنگام پایانکار انجام 
خواهد شد. همچنین داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث بخشی از زیرشیروانی (با توجه به 
نقشه هاي فعلی) به سطح 28.78 مترمربع می باشد. موارد فوق صرفا با توجه به شرایط 
فعلی ساختمان اعالم شده است و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی در آینده پس از 
اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی متعاقبا قابل بررسی 

/است. /ع.ا

18
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همگف بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 223860000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  

شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 26.65  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 4/96/4001 تجدید 
نظر

فلکه گاز-  
خ نامجو - 
کوچه سعید

4-3-10005-160-1-0-0 184

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 20 مورخ 1395/09/06به صورت سه طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 384.8 مترمربع می باشد. به استناد 
پروانه مذکور به مساحت 1.75 مترمربع در تعریض می باشد. بر اساس بازدید به عمل آمده 
ساختمان در مرحله اتمام فونداسیون و اجراي  میلگرد انتظار ستون هاي همکف می باشد. بر 
اساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 
26.65 مترمربع می باشد. اظهار نظر در خصوص تامین پارکینگ ها همچنین تامین سرانه 
فضاي باز و فضاي سبز پس از تکمیل ساختمان و مشخص شدن تعداد واحدهاي ساختمانی 
میسر خواهد بود. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب جهت بررسی 

.و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

184

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، به 
جهت عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,071,112,000(یک میلیارد و  هفتاد و  

یک میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 172.76  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4002 تجدید 
نظر

رشت 
-نامجو-کو
چه جعفري

4-3-10015-10-1-0-0 18
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی سه طبقه روي پیلوت داراي 
پروانه احداث بنا به شماره 104 مورخ 1394/12/27 با زیربناي 405.02 مترمربع می باشد. بر 
اساس بازدید به عمل آمده و نقشه هاي چون ساخت ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 
(عزت اله یوسف عینی) ساختمان احداثی با زیر بناي 576.2 مترمربع و مشتمل بر سه واحد 

:مسکونی می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 42.52 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 129.57مترمربع (43.19 مترمربع در هر  -2
طبقه)

کسري حد نصاب فضاي سبز به مساحت 13.38مترمربع -3
کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 19.85 مترمربع -4

به استناد پروانه صادره به مساحت 0.35 مترمربع در تعریض واقع شده است که کنترل و 
تایید نهایی آن منوط به اتمام عملیات ساختمانی و نماسازي بنا می باشد. ساختمان در 
مرحله سفتکاري بوده و کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ انجام نشده است. لذا 
اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ هاي مورد نیاز پس از اتمام عملیات ساختمانی 
مذکور میسر خواهد بود لیکن برابر نقشه هاي ارائه شده، سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین 
می گردد. با توجه به خودکارسازي تحلیل تعیین خالف، صرفا توضیحات بازدید ساختمان 
مورد تایید می باشد. حالیه تقاضاي پروانه مرحله دوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد

18
5

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات 
اعضاي کمیسیون در معاینه از محل، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم 

سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/6/251 مورخ 
6/6/96 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 477750000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 95550000
(نود و  پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.5  0
 

455625  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/07/18 4/96/4007 بدوي رشت - 
خیابان 
نامجو - 
خیابان 
سیادتی - 
ساختمان 
نامجو

4-3-10021-70-1-4-0 186

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب سالن فاقد بالکن 
 به مساحت 73.5 مترمربع قطعه چهارم تفکیکی جهت استفاده براي دفتر کار( برابر 
صورتمجلس تفکیکی و پایان کار قید شده در آن)میباشد.از بابت تبدیل دفتر کار به مغازه 
تجاري داراي راي کمیسیون ماده صد و سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.حالیه 

متقاضی سند تک برگ و نقشه برداري از همکف در تاریخ 96/12/24 را ارائه نموده که در آن 
مشخص گردید مغازه در حد جنوب به حیاط مشاعی منتهی می باشد لیکن در سند قدیم و 
جدید منتهی به خیابان می باشد لذا با توجه به سوابق موجود در بایگانی قسمت جلوي مغازه 
جزء عرصه ملک بوده لیکن به دلیل تجاري بودن به صورت عقب ساز اجرا شده است.حالیه 
مالک تقاضاي پایان کار اصالحی به عنوان مغازه-تجاري را دارند.مغازه فوق به شغل داروخانه 
داراي فعالیت صنفی  می باشد.باستناد خط پروژه شماره 2749-95/12/10 فقاد عقب نشینی 

.می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

186

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز، به مبلغ  2,230,000(دو میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 89.2  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/4009 تجدید 
نظر

رازي--یون
س 

آباد-آهن

4-3-10050-5-1-0-0 18
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 102.5 مترمربع بوده که به سطح 
89.2 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 48.7 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 48.7 متر مربع به صورت اعیان میباشد.مساحت 
باقیمانده زمین 53.8 متر مربع میباشد که به سطح 40.5 متر مربع ان بصورت اعیان بوده و 
به دلیل  باقی ماندن عرصه زیر 75 متر مربع  کل آن خارج از تراکم میباشد..تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 52610 مورخ 1396/3/21 *******
مبنی بر آخرین گزارش کارشناسی ، از طرف متقاضی مدارك و مستنداتی بابت اعیانات ارائه 
نگردید و عین گزارش فوق تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

********.گردد

18
7

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي بدون مجوز، به مبلغ  7,158,375(هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار 

و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.7  0.5
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/4010 بدوي رشت بلوار  
شهید 
افتخاري 
-ضلع 
جنوبی فاز 
2 مرداب 
عینک-ساخ
تمان قیاس 
 فا تحی

4-2-10385-146-1-0-0 18
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار 

و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 82.11  مترمربع 
و داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت  82.11  مترمربع  برابر نقشه برداري طرح مرداب 
عینک میباشد . که برابر طرح تفضیلی کل  مساحت عرصه وکل مساحت اعیان در مسیر 
خیابان  قرار دارد وهمچنین بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در مسیرخیابان  کل اعیانات خارج 
از تراکم میباشد. ضمنا تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت 

نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
********

احتراما در پی نامه ش ر 226663 -1395/11/5 دبیر کمیسیون ماده صد و مراجعه مالک با 
در دست داشتن مدارك مستند و طی بازدید و کارشناسی صورت پذیرفته این ملک داراي 
قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 70.70 مترمربع میباشد که اعیان با صددرصد 
اشغال یک واحد خانه ویالیی به مساحت 70.70 مترمربع ساخته شده است  که از بابت این 
واحد مسکونی یک ایستگاه کسري  پارکینگ دارد، و برابر  نقشه برداري و طرح تفضیلی کل 
مساحت عرصه و اعیان در مسیر خیابان قرار دارد که در خصوص میزان دقیق کاربریها نیاز 
به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشدو همچنین بدلیل قرار گرفتن این ملک در 
مسیر خیابان کل اعیانات خارج از تراکم میباشد .مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم 
میگردد.*********** برابر صورتجلسه پیوست مورخه 96/5/29 ارائه گردیده توسط 
واحد محترم نقشه برداري به مساحت 22/11 مترمربع  هم درکاربري فضاي سبز مجاور پهنه 
آبی و هم در مسیر خیابان 24 متري میباشد و باقیمانده به مساحت 48.59 مترمربع در 

.مسیر خیابان 24 متري میباشد

18
8

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حیاط امیدي محرز میباشد با 
توجه به قدمت بنا و موقعیت بناي مجاورو گواهی استحکام بنا مورخ 1395/11/16 به 
شماره 10151-13950132 توسط مهندس ناظر ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص  مساحت 50 

متر مربع راي به جریمه با ضریب  0/5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1750000(یک میلیون 
و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 50  0.5
 

70000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/25 4/96/4016 بدوي رشت بلوار 
شهید 
افتخاري 
ضلع جنوبی 
 فاز2 عینک

4-2-10385-144-1-0-0 189

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 61.01  مترمربع 
برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک   و داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت  حدود 50  
مترمربع میباشد . که برابر طرح تفضیلی کل  مساحت عرصه و کل مساحت اعیان در 
درمسیر خیابان قرار دارد وهمچنین بدلیل قرار گرفتن ملک فوق  درمسیر خیابان کل 

اعیانات خارج از تراکم میباشد.. ضمنا تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 
.یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

189

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی (به دلیل حجم باالي تخلف در سطح )، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 306,499,200(سیصد و  شش میلیون و  چهارصد و  نود و  نه هزار و  دویست) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 45.61  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4021 بدوي -
استقامت-ش
هید بهشتی 
روبروي 
منبع 
آب-جنب 
نمایشگاه

4-2-10084-93-1-0-0 190

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 26 مورخ 
1395/10/08 به صورت شش طبقه روي زیرزمین و مشتمل بر یک باب مغازه و یک واحد 
مسکونی، با زیربناي 818.77 مترمربع می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده، عملیات 
اجرایی در حد اتمام فونداسیون و اجراي ستون ها و دیوار برشی می باشد. برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر ناظر ساختمالن (مهندس ناصر زمانی) داراي اضافه بنا به 
مساحت 45.61 مترمربع در طبقه زیرزمین می باشد. به استناد پروانه صادره به مساحت 
45.25 مترمربع در تعریض واقع شده است. اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت عقب نشینی 
و تامین پارکینگ ها منوط به اتمام عملیات اجرایی ساختمان می باشد. حالیه تقاضاي پروانه 
احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي تجاري به مساحت 1/61 متر مربع مشارالیه را با یک پنجم ارزش سرقفل 
پیرو سابقه راي قبلی مورخ 1390/02/28 به شماره 3184 بر مبناي سال وقوع تخلف 
جریمه بمبلغ 10196078(ده میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار و  هفتاد و  هشت) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد

جریمه 1.61  0
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/29 4/96/4028 بدوي -
حمیدیان-
خ 

جمهوري-نب
ش ك 17

4-2-10449-15-1-0-0 191

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق سند مفروزي یکباب خانه و محوطه داراي عرصه بمساحت 132.88 
متر مربع داراي اعیان بصورت یک طبقه روي سه باب مغازه که بابت اعیانات  شامل دو واحد 
مسکونی  همکف  بمساحت 94.63 متر مربع و طبقه اول بمساحت 145.88متر مربع (که از 
این مقدار 13متر مربع بصورت کنسول از ارتفاع 3متر سمت خیابان 16متري است) و دو باب 
مغازه بمساحت 38.25 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ  داراي راي کمیسیون تجدید 
نظر ماده صد بشماره 3184 مورخ 1390/02/28مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف 
میباشد حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد خالف و مغایرت زیربنائی بشرح ذیل 
کاهش  -2احداث یکباب مغازه بسطح 18.12متر مربع با قدمت حدود یکسال -1می باشد
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول  -3 بناي مسکونی در همکف بسطح 18.19 متر مربع
تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و سه واحد کسري  -4 بسطح 1.61 متر مربع
برابر نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه  پارکینگ تجاري دارند
وضع موجود 141.84 متر مربع که مساحت وضع موجود 8.96 متر مربع از سند بیشتر است و 
به استناد  خط پروژه شماره 2238 مورخ 1396/01/23 ملک فوق از وضع موجود بمساحت 
19.40 متر مربع  (8.58متر مربع از اعیان مسکونی و 10.82متر مربع از اعیان مغازه )در 
تعریض کوچه 10متري حد جنوب و پخ دو گذر 16متري حد شرق و حد جنوب قرار دارد الزم 
به توضییح است مغازه ها فاقد تابلوي تبلیغاتی بوده و از جنوب به شمال بترتیب داراي 
فعالیت شغلی پوشاك زنانه و لوازم آرایش و مشاور امالك میباشد   مراتب جهت دستور 

 بعدي تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم صدیقه حسین زاده و شرکاء 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 80/56 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
473,692,800(چهارصد و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 80.56  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/4029 بدوي شهرك -
قدس-20
متري(شهی
د 

بهشتی)(نب
ش خ 12 
-متري)

4-3-10139-3-1-0-0 192

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 152/45مترمربع با ضریب 1برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 512232000
(پانصد و  دوازده میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 152.45  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 105 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام  زیر شیروانی)به زیربناي کلی 575.3 
متر مربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.4 مترمربع-1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.4 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم هر طبقه به سطح 16.95 متر مربع که به سطح 8.55 -3
.متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به شارع عام میباشد

مازاد بر تراکم  به سطح 11.85 متر مربع از بابت تبدیل فضاي را پله و آسانسور به بناي -4
.مفید مسکونی درطبقات همکف الی چهارم

مازاد بر تراکم به سطح 1.06 متر مربع از بابت عدم رعایت حداکثر سطح انباري در طبقه -5
.زیرشیروانی

با توجه به اینکه مجموع اضافه بناي فوق بیشتراز 5% زیربناي پروانه میباشد تراکم -6
.اهدایی هنگام صدور پروانه به سطح 152.45 متر مربع به صورت اضافه بنا میباشد

.تا مرحله سفت کاري فاقد کسري پارکینگ میباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر از جمله کسري پارکینگ موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

192

با توجه به راي اعاده واحد مسکونی در همکف به حالت پروانه ، کسري پارکینگ 
منتفی میباشد .

سایر 25  0
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1396/07/18 4/96/4030 بدوي رشت - 
حمدیان - 
خیابان 
شهید 
علیزاده - 
کوچه 
 اعتماد

4-2-10246-29-1-0-0 193

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به مساحت عرصه 153 مترمربع قطعه 217 تفکیکی داراي 
اعیان به صورت یک طبقه روي پیلوت که از بابت آن داراي بالمانع شماره 8230 مورخه 
70/06/13 میباشد .حالیه به صورت خالف اقدام به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به 
مساحت 57.69 مترمربع  نموده که جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.داراي یک باب 
کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 2152 موجود در سامانه به مساحت تقریبی 

.0.60 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
با توجه به درخواست متقاضی وبررسی مجدد در خصوص قدمت ساخت سوئیت ،الزم به ذکر 
است که برابر فیش اداره برق ضمیمه شده ،قدمت آن به 26 سال اصالح میگردد که جهت 

.دستورات بعدي تقدیم میگردد

193

 در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عبداله مدرسی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4
 رشت مبنی بر احداث 8 باب انباري در زیرشیروانی  جمعاً   بمساحت 23.45 متر مربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 125223000(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  

دویست و  بیست و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 23.45  1.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/4032 بدوي -
استقامت--
بعد از ك 
منصف
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 42 مورخ 1393/08/28 با زیربناي 
1046.4 مترمربع، پنج طبقه روي پیلوت و مشتمل بر پنج واحد مسکونی می باشد. پس از آن 
بابت اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 529.1 مترمربع و اضافه بنا در راه پله به بام به 
مساحت 4.5 مترمربع و کاهش مساحت راه پله در طبقات به مساحت 42 مترمربع و تبدیل 5
 واحد به 10 واحد مسکونی داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها می 
باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده عملیات اجرایی ساختمان به اتمام رسیده و گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
.توسعه بناي جدید در زیرشیروانی و احداث 8 باب انباري لبه مساحت 23.45 مترمربع -1
شش واحد پارکینگ اختصاصی و چهار واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک برابر نقشه  -2
هاي ارائه شده تامین می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت بررسی 

.و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 492.01مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 24- 96.04.25 مبادرت به 
احداث بصورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد. 

سایر 492.01 1020000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/18 4/96/4033 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه (در همکف وطبقه اول 

)، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
132,982,500(یکصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 52.15  2.5
 

1020000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 24 مورخ 1396/04/25  بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 492.01 
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف اول میباشد تا این مرحله 

:بر اساس پالن معماري  ارائه شده موارد خالف بشرح ذیل گزارش می گردد
%اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 24.40 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1
%اضافه بنا در طبقه اول بسطح 27.75 متر مربع خارج از تراکم و طول 60 -2

با توجه به اینکه مالک  پس از اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند کل -3
 زیربناي پروانه صادره بسطح 492.01 متر مربع موضوع تخلف می باشد

الزم به توضییح است گزارش فوق تا مرحله اتمام سقف اول میباشد هر گونه تغییرات و 
مغایرت در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی گزارش خواهد 

.شد مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 393,483,000(سیصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

و  سه هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 42.31  3
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/02 4/96/4042 بدوي -
حمیدیان-
شهرك امام 
خمینی-خ 
-رزمندگان
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ193,130,000(یکصد و  نود و  سه 

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

جریمه 31.15  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4042 بدوي -
حمیدیان-
شهرك امام 
خمینی-خ 
-رزمندگان

4-2-20397-3-1-0-0 196

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 89 مورخه 1394/12/27 به صورت یک طبقه روي 
پیلوت در یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به زیربناي کلی 167.8 مترمربع صادر شده 
است.در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا خارج از مدلول پروانه (به صورت احداث 
صد در صد بر روي بنا ) به مساحت تقریبی 32.93 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف و 
پروانه مرحله دوم به شماره89-96/05/02 می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري بوده و باستناد نقشه هاي معماري و نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به 

: صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به  تجاري به سطح 42.31 مترمربع -1

 کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف به سطح 3.3 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 27.82 مترمربع-3

 اضافه بنا در در طبقه زیر شیروانی به مساحت 0.03 مترمربع -4
کسري فضاي باز به سطح 20 مترمربع -5

 کسري فضاي سبز به سطح 10 مترمربع -6
ضمنا داراي کاهش سطح زیر بناي پیلوت در طبقه همکف به سطح 5.11 مترمربع نسبت به 
پروانه مرحله دوم می باشد.در خصوص کسري پارکینگ تجاري در هنگام صدور پروانه 
خریداري گردیده است.همچنین در خصوص پارکینگ مسکونی مالک با تخریب قسمتی از 
دیوار پیلوت ،پارکینگ مسکونی را تامین نموده که در هنگام پایانکار نیز قابل بررسی می 
باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك 
کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع (پیلوت 2.4 و مغازه 3.4 متر)و 
.دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي رجب مرتاض طریقه مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح  توسعه بناي مسکونی در نیم طبقه به متراژ  34.8    
مترمربع  ؛ بصورت داخل  تراکم می باشد؛ با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد فلذا با توجه به شرایط موجود و 
قدمت ساخت ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد مستندا به تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
34.8   متر مربع  به مبلغ   4176000(چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار )  
ریال  محکوم و اعالم میدارد ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 0.5 متر مربع   در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 34.8  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4043 بدوي رشت - 
وولکس - 
باقرالعلوم 
دوم - جنب 
نانوایی - 
کوچه اول - 
 درب دوم
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی به مساحت عرصه تقریبی 100  مترمربع (مطابق کروکی 
نقشه برداري ضمیمه شده )داراي اعیان خالف ساز به صورت یک باب خانه دوبلکس در یک 
واحد مسکونی میباشد که از بابت 100 مترمربع زیربنا داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 13566 مورخه 87/07/28 میباشد که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم 
میگردد.بعد از راي کمیسیون ماده صد اقدام به خالف و توسعه بنا به صورت نیم طبقه به 
مساحت 34.80  مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 8 سال نموده که جهت دستورات 
بعدي تقدیم میگردد.اعیان خالفی داخل تراکم میباشد.برابر خط پروژه ضمیمه شده به 
شماره 988 به مساحت تقریبی 0.50 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 6 متري بن بست 
قرار دارد..با توجه به نامه اداره کل راه وشهرسازي استان گیالن تقاضاي مشخص نمودن 

.کاربري را دارد.جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي احداث برخالف مدلول پروانه (احداث استخر)، جمعاً به مبلغ 

13,398,412(سیزده میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد و  دوازده) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.11  1
 

303750  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/07/25 4/96/4045 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه بهرام- 
بن بست 
نیلوفر
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 37,548,056
(سی و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  پنجاه و  شش) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 82.41  1.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/07/25 4/96/4045 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه بهرام- 
بن بست 
نیلوفر
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 133,551,281(یکصد و  سی و  سه میلیون و  
پانصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست و  هشتاد و  یک) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 175.87  2.5
 

303750  , 1381 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 226-74/09/01 به صورت سه طبقه بر 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناي 836 مترمربع صادر گردیده است،سپس در 
تاریخ 80/07/19 پروانه به صورت سه طبقه بر روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به زیر بناي 
کلی 946 مترمربع اصالح گردیده است.داراي گواهی عدم خالف در مرحله اسکلت به شماره 
17573-80/07/24 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.حالیه برابر 

:نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.55 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.22  -1
.مترمربع به صورت احداث دو باب سرویس در فضاي حیاط مشاعی می باشد

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.33 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.33 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.33 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 175.87 مترمربع که از این  -6
.مقدار به سطح 34.54 به صورت تراس غیر مسقف می باشد

 اضافه بنا در زیر شیروانی به صورت احداث راه پله به بام به سطح 22.87 مترمربع -7
احداث استخر رو باز به سطح 44.1 مترمربع در فضاي حیاط مشاعی -8

با توجه به زمان تخلف رعایت پارکینگ می گردد.به جهت رعایت نمودن عقب نشینی هنگام 
صدور پروانه نیازبه تهیه خط پروژه می باشد.باستناد پروانه صادره (کوچه هاي 6 متري حد 
شرق و غرب )فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

سایر 67.09  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد 1396/08/09 4/96/4051 بدوي جاده 
فومن---ح
جتی بن 
بست 4

4-1-10508-47-1-0-0 199

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

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 282,576,000(دویست و  هشتاد و  دو میلیون و  

پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 168.2  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

حوزه استفاده از اراضی با اعمال ضریب  1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ627,337,200(ششصد و  بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  
دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 106.69  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 101 مورخ 1392/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به زیربناي کلی 
454.65 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.86 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 16.86 مترمربع و در مجموع -2
.چهار طبقه به زیربناي 67.44 متر مربع

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 19.43 متر مربع-3
اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به سطح 67.09 متر -4

.مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5

.مسکونی در طبقات اول الی چهارم به سطح 2.96 مترمربع
.مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 168.2 مترمربع-6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و اظهار نظر دقیقتر بعد از اتمام عملیات ساختمانی 
و نصب درب پارکینگ امکان پذیر میباشد.قابل ذکر است که سقف زیرشیوانی به صورت دو 
تکه اجرا گردیده است. تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در 

.هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

199

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

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/02 4/96/4054 بدوي جاده رشت 
به 

فومن-یخس
ازي--توکل

4-2-10416-36-1-0-0 200

درخصوص 58.82 مترمربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهار نظر می گردد.

سایر 58.82 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ240,979,200(دویست 
و  چهل میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 35.86  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4054 بدوي جاده رشت 
به 

فومن-یخس
ازي--توکل

4-2-10416-36-1-0-0 200

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره 122
مورخ 93/12/28  صادر و در تاریخ 94/11/1 بصورت 4.5 طبقه و با زیر بناي کل 965.42 
مترمربع در 7 واحد مسکونی  اصالح گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله 
سفتکاري میباشد و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر تراکم و طول 60% و بر خالف 

:مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا به سطح 6.34 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 5.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 5.56 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 12.84مترمربع که از این مقدار به سطح 7.28 مترمربع  -5
.بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه فوق میباشد
کاهش بنا  در زیرشیروانی به سطح 3.05 مترمربع-6

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 8.53مترمربع  -7
در مجموع همکف و طبقات

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی به سطح 58.82 -8
مترمربع(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 
 صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است) تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد
با توجه به اینکه اضافه بناي ساختمان کمتر از 5درصد زیربناي زمان صدور پروانه 
میباشد،مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه(تبصره 7) موضوع تخلف نمیباشد. درخواست 

.گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم میگردد
.

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 8,125,000(هشت میلیون و  
یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 25  2
 

162500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/02 4/96/4055 بدوي یخسازي-گل
شن-10 
-متري

4-2-10417-29-1-0-0 201

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 151.70 مترمربع داراي 
اعیان خالف ساز در یک طبقه ،مسکونی به مساحت  101.50 مترمربع ،تجاري(مغازه فاقد 
تابلو وفعالیت شغلی است) به مساحت 8.50 مترمربع کال به مساحت 110 مترمربع که از بابت 
آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 6229 مورخه 73/11/30 میباشد که جهت اظهار 
نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد..بعد از راي کمیسیون ماده صد مجددا اقدام به خالف 
نموده و واحد مسکونی را از یک واحد تبدیل به دو واحد مسکونی نموده است که قدمت آن 
تقریبا به 20 سال میرسد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی دارد.در ضمن الزم به ذکر است که مغازه قید شده داراي بالکن همزمان ساز به 
مساحت 3.30 مترمربع بوده که به جهت اینکه ارتفاع آن حدودا 1.10 متر بوده مساحت آن در 
جدول کاربریها قید نشده است.برابر خط پروژه شماره 1653 موجود در سامانه کال به 
مساحت تقریبی  22.50 مترمربع از پالك فوق در تعریض کوچه هاي 8 متري قرار دارد.(به 
مساحت تقریبی  2.50 مترمربع از عرصه وبه مساحت تقریبی 20 مترمربع از اعیان داراي 
عقب نشینی میباشد که از مقدار اعیان قید شده به مساحت تقریبی 2 مترمربع مربوط به 

مغازه میباشد)
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 175026000(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  بیست و  شش 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.64  1.5
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/20 4/96/4057 بدوي مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اول

4-3-10042-11-1-0-0 202

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 62مورخ 1394/12/08با استفاده از سقف 
تراکم اعطائی بسطح 179.16متر مربع بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
بانضمام زیر شیروانی با زیربناي 625.9مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله 
سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه 

:ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 3.21مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 19.83متر مربع (هر طبقه 6.61متر مربع )خارج  -2
 %از تراکم و طول 60

 %اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 7.26متر مربع خارج از تراکم و طول 60 -3
کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 5.95مترمربع -4

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 7.34مترمربع  -5
در مجموع همکف و طبقات(1.45*4+1.54) .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر 

.براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است
درخصوص پارکینگ پس از کف سازي و نصب درب و ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان 
نظام مهندسی اظهار نظرخواهد شد  درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور 

.دستوربعدي تقدیم می گردد

202

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي حسین صالح مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح  افزایش زیر بناي ساختمان در همکف و نیم طبقه جمعا 

بمساحت 33.92  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛ مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ  

5596800(پنج میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 33.92  1.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4058 بدوي حمیدیان-
خیابان 
رزمندگان 
اسالم-نو 
آوران-بوست
ان

4-2-10602-502-1-0-0 203

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 462 مورخه 73/12/28 به صورت یک 
طبقه ونیم طبقه در یک واحد مسکونی به زیربناء 100 مترمربع میباشد.حالیه عملیات 

ساختمانی در حد بهره برداري بوده و داراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد(اضافه بنا مجموعا 
: به مساحت  33.92 مترمربع میباشد)

 اضافه بنا در همکف به مساحت 26.86 مترمربع-1
 اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 7.06 مترمربع-2

کسري پارکینگ ندارد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
.پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
در ضمن الزم به ذکر است که مالک در زمانی که پروانه را دریافت نموده بود پالك به صورت 
نسقی و مساحت آن تقریبا 110.90 مترمربع درپروانه قید شده بود که حالیه با توجه به سند 
ارائه شده مساحت آن 128.20 مترمربع قید گردیده وپالك فوق در زمان پروانه به صورت 
یک بر بوده (از حد شمال متصل به معبر بوده)و حالیه در وضع موجود و برابر خط پروژه 
ضمیمه شده به شماره 409 پالك فوق به صورت دو بر از حد شمال وغرب متصل به معبر بوده 
و به مساحت تقریبی 0.85 مترمربع به صورت پخ عرض دوگذر وهمچنین قسمت جزئی از 
پالك فوق درتعریض کوچه  6 متري حد غرب قرار دارد.(به مساحت 0.70 مترمربع از اعیان 
.وبه مساحت 0.15 مترمربع از عرصه) که جهت اظهار نظر و دستورات بعدي تقدیم میگردد
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي  استفاده از تسهیالت بانکی را 

.دارد

203

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي پرویز یوسف پور کلورزي محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 

نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه اضافه بنا 
به مساحت 389/58 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
1811547000(یک میلیارد و  هشتصد و  یازده میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار ) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 389.58  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4059 بدوي رشت - 
بلوار 

منظریه-کو
چه  شهید 
گلستانی-ب
ن بست 
بنفشه

4-3-10116-317-1-0-0 204

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي شماره 12 مورخ 1396/03/18 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در4 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی  انباري با زیربناي 674.55
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي سقف سوم  است که بر 
اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی  تا این مرحله 

:بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 2.30 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی دوم بسطح 11.70متر مربع (هر طبقه 5.85متر مربع )خارج از  -2
%تراکم و طول 60

با توجه به اینکه مالک پس از اتمام اجراي فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند  -3
کل زیربناي احداثی پروانه صادره تا این مرحله بسطح 375.85 متر مربع بعنوان بناي داخل 

  تراکم گزارش شده است
الزم به توضییح است گزارش فوق تا اتمام اجراي سقف سوم می باشد هر گونه تغییرات و 
مغایرت در زیربنا پس از ارئه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی گزارش خواهد 
شدشایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه مرحله دوم را دارند مراتب جهت صدور 

.دستوربعدي تقدیم می گردد

204

در خصوص اعتراض آقاي جلیل صحرائی  نسبت به راي شماره 4.96.3910 مورخ 
96.7.18 کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و 

استوار میگردد. 

جریمه 31.8  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4061 تجدید 
نظر

عینک 
-نخودچر - 
امام حسین 
(ع)--پیک 
 حرفه

4-1-10550-4-1-0-0 205

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 21 مورخ 1395/09/16 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 420.7 مترمربع می 
باشد. پس از آن پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 21 مورخ 1396/01/07 با زیربناي 
420.7 مترمربع صادر گردیده است. بر اساس بازددید به عمل آمده ساختمان در مرحله 
سفت کاري و اتمام سربندي می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري 
اضافه بنا در همکف به  -1:ارائه شده مراتب گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 23.85 مترمربع ( هر  -2مساحت 7.95 مترمربع
به استناد پروانه  .ارتفاع مفید پیلوت 3.40 متر می باشد -3طبقه به مساحت 7.95 مترمربع)
صادره به مساحت 144.66 مترمربع در تعریض معابر واقع شده و سه واحد پارکینگ مورد 
نیاز مسکونی بر اساس نقشه هاي معماري ارائه شده تامین می گردد. لیکن از آن جایی که در 
زمان بازدید از ساختمان، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري بوده، اظهار نظر نهایی در 
خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی پس از اتمام عملیات ساختمانی، کف سازي 
پیلوت  و نصب درب هاي پارکینگ میسر خواهد بود. حالیه تقاضاي مجوز حفاري به طول 3 
متر در معبر با پوشش آسفالت با قدمت باالي چهار سال و به طول 2 متر در معبر خاکی جهت 
.نصب انشعاب گاز را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

205

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 1
) جریمه بمبلغ 386702400(سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 115.09  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 4/96/4062 تجدید 
نظر

رشت - 
دروازه 
الکان- ك 
رمضانی 
مقدم

4-3-10227-13-1-0-0 206

در خصوص افزایش تعداد واحد، راي بدوي عینا تایید میگردد. سایر 45.15  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 34 مورخه 1396/02/12 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 615.3 مترمربع صادر شده است. همچنین در 
مرحله فونداسیون پروانه احداث مرحله دوم به تاریخ 1396/02/12 را دریافت نموده است. در 
حال حاضر ساختمان در مرحله اتمام آجرچینی است. برابر نقشه برداري و نقشه هاي 

: معماري ارایه شده داراي تخلفات ذیل بر خالف مدلول پروانه می باشد
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد به سطح  45.15 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 68.6 مترمربع -2
.کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید به سطح 46.49 مترمربع -3

.کسري حدنصاب فضاي باز به سطح 12.27 مترمربع -4
کسري حد نصاب فضاي سبز (با توجه به نقشه معماري ارایه شده) به سطح 26.9  -5

.مترمربع
ضمنا داراي کاهش بناي کلی به سطح 11.04 مترمربع در همکف و زیرشیروانی نسبت به 
پروانه صادره می باشد. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 

ساختمان در حد اتمام آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول 
به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 

/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

206

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج از تراکم، با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 94176000(نود و  

چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 43.6  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/02 4/96/4064 تجدید 
نظر

رشت  
عینک خ 
بابایی 12 
متري شهید 
ناصر 
رحیمی 8 
متري 
   میرزاپور

4-2-10340-84-1-0-0 207

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن 

بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  14745600(چهارده میلیون و  هفتصد و  چهل و  

پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102.4  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 76 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی 
به صورت 1طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 146 مترمربع  احداث 
گردیده و فاقد کسري پارکینگ میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و قدمت 
تقریبی سال 91 میباشد. 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت نگردیده است.همچنین 
حداقل ابعاد نورگیر رعایت نگردیده وداراي اشرافیت به ملک همسایه در ضلع حد غرب 
میباشد.برابر  خط پروژه شماره 767 به سطح تقریبی 12 متر مربع در تعریض کوچه 12 متري 
حد غرب قرار دارد.میباشد.از اعیانات به سطح 102.4 متر مربع داخل تراکم و به سطح 43.6 
متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست  پاسخ استعالم ادارات را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

207

در خصوص اعتراض آقاي صفر علی احصاري  نسبت به راي شماره  4.96.3944 مورخ 
96.7.18  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 45.46مترمربع به مبلغ   211389000(دویست و  یازده میلیون و  سیصد و  

هشتاد و  نه هزار )ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 45.46  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/02 4/96/4067 تجدید 
نظر

رشت-رودبا
ري- کوچه 
بهار

4-3-10004-12-1-0-0 208

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 1 مورخ 1396/01/16 بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 478.95 
مترمربع صادر گردیده داراي پروانه احداث مرحله دوم پس از اتمام فنداسیون بشماره 1 
مورخ 1396/02/18میباشد عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می 

:گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 4.27 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 39.06متر مربع (هر طبقه 13.02متر مربع )خارج  -2
%از تراکم و طول 60

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 5.70مترمربع -3 
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 2.13مترمربع  -5

در مجموع  طبقات
رعایت پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه مرحله سوم رادارند 

.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5500000(پنج میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

110000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/13 4/96/4070 تجدید 
نظر

رشت - 
حمدیان - 
خیابان 
شهید 
علیزاده - 
کوچه 
 اعتماد

4-2-10246-29-1-0-0 209

با توجه به محتویات پرونده و نظربه قدمت بنا و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي 
در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 9,518,850(نه میلیون و  پانصد و  
هجده هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 57.69  1.5
 

110000  , 1370 تبدیل پیلوت به مسکونی

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به مساحت عرصه 153 مترمربع قطعه 217 تفکیکی داراي 
اعیان به صورت یک طبقه روي پیلوت که از بابت آن داراي بالمانع شماره 8230 مورخه 
70/06/13 میباشد .حالیه به صورت خالف اقدام به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به 
مساحت 57.69 مترمربع  نموده که جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.داراي یک باب 
کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 2152 موجود در سامانه به مساحت تقریبی 

.0.60 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
با توجه به درخواست متقاضی وبررسی مجدد در خصوص قدمت ساخت سوئیت ،الزم به ذکر 
است که برابر فیش اداره برق ضمیمه شده ،قدمت آن به 26 سال اصالح میگردد که جهت 

.دستورات بعدي تقدیم میگردد
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  در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري 
وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

جریمه 50  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/20 4/96/4071 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--ش
هید نظري

4-3-10315-126-1-0-0 210

در خصوص اعتراض آقاي محسن عبداله زاده  نسبت به راي شماره  4.96.3912 مورخ 
96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 169.91  3
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب ساختمان بر روي زمینی داراي فروشنامه عادي به 
مساحت 61.15 مترمربع (براساس کروکی ارائه شده توسط متقاضی) می باشد.داراي اعیان به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت یک باب مغازه و مابقی پیلوت بانضمام دو 
طبقه به صورت یک واحد تجاري (کال در دو واحد تجاري) به زیر بناي کلی 198.91مترمربع 
می باشد.از بابت دو باب مغازه به مساحت کلی 29 مترمربع و دو طبقه مسکونی و پیلوت به 
مساحت 132 مترمربع و کنسول در هر طبقه به سطح 10.5 مترمربع داراي رآي کمیسیون 
ماده صد مورخه 82/7/24 و سوابق در واحد خالف می باشد.حالیه مالک با توجه به اخطاریه 
ناحیه 3 شهرداري رشت مراجعه نموده و با عنایت به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلف به صورت زیر می باشد
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 19.15 مترمربع -1

تبدیل راه پله مسکونی در همکف به سطح 10.70 مترمربع به راه پله تجاري -2
احداث باالبر در پیلوت و هر طبقه به سطح کلی 6.90 مترمربع -3

تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -4
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

تبدیل واحد مسکونی طبقه دوم به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -5
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد-6
باستناد خط پروژه شماره 2402-95/02/05 فاقد عقب نشینی می باشد.قابل ذکر است از 
طبقات و یک باب مغازه به صورت فروش مبلمان مورد بهره برداري قرار می گیرد و مغازه 
دیگر به شغل فروشگاه پوشاك داراي فعالیت صنفی می باشد. فاقد تابلوي تبلیغاتی می 

باشند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/08/16 4/96/4072 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان 
بلوار اصلی 
- جمهوري 
دوم - کوچه 
حسام - 
جنب 
ساختمان 
صفا

4-2-10408-16-1-0-0 211

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به گواهی استحکام بنا 
از سوي مهندس ناظر و اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده، ضرورت 
قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ 436170000(چهارصد و  سی و  شش میلیون و  

یکصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.56  1.25
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی یکباب ساختمان یک طبقه روي همکف در دو واحد 
مسکونی با مجموع زیربناي حدود 112.56متر مربع که بدون مجوز و خالفساز بر روي عرصه 
نسقی با 100% پوشش بنا احداث شده است برابر پالن معماري ارائه شده داراي عرصه 

بمساحت حدود 56.28متر مربع با بر 5.5 متر سمت کوچه اسکلت ساختمان بتنی و مصالح 
آن از سنگ بلوك و آجر و قدمت حدود  دو سال (تاریخ نصب کنتور برق 1393/03/27 
)میباشد بر کوچه 8متري فاقد عقب نشینی است تعداد دو واحد کسري پارکینگ دارد با 
توجه به اینکه مساحت عرصه کمتر از 75 متر مربع میباشد کل بناي احداثی بمساحت 
 112.56متر مربع  خارج تراکم میباشد   مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب هفتاد و پنج صدم برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 120516000(یکصد و  بیست میلیون و  پانصد و  

شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 57.53  0.75
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/09/11 4/96/4073 تجدید 
نظر

رشت 
-جاده 
فومن-  
جنب کانال 
زمینهاي 
نصرتیان - 
شهرك 
شهید 
 تندگویان

4-1-10540-16-1-0-0 212

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 79 مورخ 1394/12/27 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 6واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 825.35
مترمربع صادر گردیده که یک مرحله بابت اضافه بنا در همکف بسطح 11.42 متر مربع و 
اضافه بناي داخل تراکم بسطح 300.9 متر مربع بدلیل عدم دریافت پروانه مرحله دو م پس از 
اتمام فنداسیون داراي راي کمیسیون و پرونده در واحد خالف می باشد که متعاقبآ پروانه 
احداث مرحله دوم بشماره 79 مورخ 1395/12/17 با زیربناي 836.77 متر مربع دریافت 
نمودند حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه 
اضافه  -1:برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
بنا در طبقه همکف بسطح 8.25 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% بصورت احداث سایبان 
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 45.64متر مربع (هر  -2 جهت تامین پارکینگ

کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح  -3%طبقه 11.41متر مربع )خارج از تراکم و طول 60
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح  -13.93.4مترمربع
رعایت پارکینگ و فضاي باز می 3.64 مترمربع در مجموع  طبقات (هر طبقه 0.91 متر مربع )
گردد درخصوص فضاي سبز متعاقبآ پس از اجرا در زمان پایانکار اظهار نظر خواهد شد شایان 
ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام 
پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي 

.تقدیم می گردد

212

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ94886400(نود و  
چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 28.24  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/16 4/96/4076 بدوي رشت - 
پارك 
دانشجو - 
خیابان 
دانشگاه 
-کوچه 
پنجم - 
-فرعی دوم

4-2-10600-252-1-0-0 213

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 33 مورخ 1395/11/04 به صورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 
742.85 مترمربع صادر گردیده است.در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اتمام سقف و 
شروع آجرچینی بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر 

:است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.71 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 7.51 مترمربع و در مجموع سه -2
.طبقه به مساحت 22.53 متر مربع

.فاقد کسري فضاي باز و فضاي سبز میباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور 
تا حد اجراي ساختمان در حد اتمام سقف بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی 
دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت 
ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

213

در خصوص اعتراض آقاي زعفر کبیري کرنق نسبت به راي شماره   4.96.3939مورخ 
96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5  به 1.25 برابر ارزش معامالتی  به 
مبلغ 151357500(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هفت هزار و  

پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 39.06  1.25
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/20 4/96/4079 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 

بهشتی-روب
روي 

رودباري-کو
ي مشایخی 

-کارگر3

4-3-10308-129-1-0-0 214

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ جهت پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 90 مورخه 1394/12/27 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) و به مساحت کلی 
740.28 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی درحد سفت کاري بوده داراي گواهی 
عدم خالف بشماره 637209 مورخ 1395/07/24 در مرحله اسکلت بازیربناي 740.28 متر 
مربع میباشد حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت زیربنائی بشرح 

: ذیل می باشند
 کاهش زیربنا در همکف بسطح 0.07 متر مربع -1

 کاهش زیربنا در طبقات 1و2و3 بسطح 0.18 متر مربع (هر طبقه 0.06 متر مربع ) -2
 کاهش زیربنا در زیرشیروانی بسطح 7.63 متر مربع -3

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 39.06مترمربع -4
در مجموع همکف و طبقات

رعایت پارکینگ برابر پروانه صادره می گردد  الزم به توضییح است پارکینگ شماره 5و   -5
 6 با هم در تزاحمند که عوارض درآمدي آن در زمان صدور پروانه پرداخت شده است
 با توجه به اجراي فضاي سبز بمساحت 56.32 متر مربع کسري فضاي سبز دارند -6

رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است.   مراتب جهت   
 .دستور تقدیم می گردد
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نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  1648320(یک میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت 

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

جریمه 137.36  0.1
 

120000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 4/96/4080 بدوي بلوار -
بهشتی--م
ژده

4-3-10316-69-1-0-0 215

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  13,996,800(سیزده میلیون و  نهصد و  نود و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 116.64  1
 

120000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، به استناد سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 156.7 مترمربع می باشد. در وضع موجود مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی دو 
بلکس با زیربناي کل 254 مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات مذکور سوابقی یافت نشد. 
قدمت ساختمان احداثی سال 1372 تخمین زده می شود. شایان ذکر است در زمان بازدید 
بدون اخذ مجوز از شهرداري نسبت به انجام تعمیرات جزئی اقدام نموده اند.  به استناد خط 
پروژه شماره 1507 به مساحت تقریبی 25 مترمربع از عرصه در تعریض گذر 10 متري حد 
جنوب واقع شده است. به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي متقاضی گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز مسکونی در حد تراکم به مساحت 137.36مترمربع -1
احداث بناي بدون مجوز مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 116.64مترمربع -2

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به  
.حضور ارسال می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین قدیمی کرنق موسی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا سوم ؛ جمعاً  بمساحت 
91.82   متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 498123500
(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 91.82  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 4/96/4081 بدوي رشت - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
قلیزاده - 
کوچه 
اسالمی

4-3-10065-15-1-0-0 216

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید جهت پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 30 مورخ 1395/11/03 به صورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 480.8 مترمربع صادر شده است.  قبال در مرحله  
اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به سطح  18.6 مترمربع داراي سوابق در 

بایگانی تخلفات بوده و پس از آن در تاریخ 1396/05/10 پروانه مرحله دوم بشماره 30دریافت 
نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است با توجه به نقشه برداري 

 ارائه شده موارد خالف نسبت به پروانه مرحله دوم بشرح ذیل است
 کاهش بنا در طبقه همکف بسطح 0.09 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 55.53متر مربع (هر طبقه 18.51متر مربع  --2
 %)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش سطح راه پله به بام بسطح 6.12مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 36.29مترمربع  -5

(در مجموع همکف و طبقات (9.12+8.93*3
رعایت پارکینگ می گردد بدلیل افزایش طول درب پارکینگ و عدم تاثیر در پارك حاشیه 
اي برابر پالن معماري ارائه شده اخذ عوارض درآمدي جهت یک واحد  پارکینگ  در زمان 
پایانکار الزامی است درخواست پروانه احداث مرحله سوم را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

 تقدیم میگردد

216

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 10323000(ده میلیون و  سیصد و  بیست و  سه هزار )  ریال 

در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 1.11  3
 

3100000  , 1395 توسعه بناي تجاري 1396/09/13 4/96/4082 تجدید 
نظر

رشت 
-حمیدیان-
چهارراه 
-علیزاده

4-2-10236-12-1-0-0 217

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 100943750(یکصد میلیون و  نهصد و  چهل و  

سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 26.05  1.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه مرحله دوم به 
شماره 93-95/06/10 در 2.5 طبقه(یک واحد تجاري در همکف و دو واحد مسکونی در 
طبقات)  و با زیر بناي کل 461.18 مترمربع صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري میباشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بناي تجاري به سطح 1.11 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 8.2 مترمربع -2
اضافه بنا به سطح 8.15 در طبقه اول -3
اضافه بنا به سطح 8.15 در طبقه دوم -4

 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 1.55 مترمربع -5
با توجه به نقشه هاي ارایه شده فعلی داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 2.19 مترمربع 

می باشد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد. رعایت ارتفاع پیلوت  متر 2.40 و ارتفاع مغازه 
3.40 متر و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

217

در خصوص اعتراض آقاي محمد رضا علیزاده نسبت به راي شماره   4.96.3964 مورخ 
96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2به 1.25   برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 

79437500(هفتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال 
محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 20.5  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/20 4/96/4084 تجدید 
نظر

رشت 
-حمیدیان-
صف سر-خ 
شهید بابائی

4-2-10601-96-1-0-0 218

  در خصوص بند یک مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي 
اصداري وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید

سایر 348.75  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 46مورخ 1395/12/28 بصورت ساختمان 
3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 348.75 مترمربع 
صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است که بر اساس کروکی نقشه 
:برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد

 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 2.35 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 18.15متر مربع (هر طبقه 6.05متر مربع )خارج  -2

%از تراکم و طول 60
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 7.8 متر مربع-3

با توجه به اینکه مالک در مرحله اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند و با  -4
عنایت به تخلف زیربنائی انجام شده برابر بخشنامه  کل زیربناي پروانه صادره بسطح 

 348.75 متر مربع بعنوان بناي داخل تراکم گزارش شده است
رعایت پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب 

.جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

218

باتوجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی سال وقوع تخلف (1380) به مبلغ 5484375(پنج میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/13 4/96/4086 بدوي رشت 
شهرك امام 
ایستگاه 
آخر اتوبوس 
کوچه شهید 
کاظمیان  
کوچه شاهد 

21

4-2-10284-33-1-0-0 219

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100203
مورخ 1396/06/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب هفتاد 

و پنج صدم برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1380) در خصوص مساحت 
83/30 متر مربع بناي خارج تراکم بمبلغ 13,705,453(سیزده میلیون و  هفتصد و  

پنج هزار و  چهارصد و  پنجاه و  سه) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 83.3  0.75
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 67.55 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی دوبلکس  به زیربناي کلی 83.3 مترمربع  با قدمت سال 80 با مصالح آجري 
احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر خط پروژه 
شماره 2172 به سطح  10.85 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري حد جنوب قرار 
دارد.کل اعیانات به سطح 83.3 متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست 
.صدور پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

219

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 1734525(یک میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  

پانصد و  بیست و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 106.74  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 4/96/4088 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
بهبودي - 
نبش کوچه 
14-جنب 
سوپر 
مارکت 
محجوري

4-2-10492-59-1-0-0 220

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

4,321,688(چهار میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد و  هشتاد و  
هشت) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.73  1.5
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت مشاع مشترك ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 108 
مترمربع داراي اعیان خالف ساز به صورت دوبلکس در یک واحد مسکونی ، همکف به 
مساحت 92.63 مترمربع ،نیم طبقه به مساحت 31.84 مترمربع کال به مساحت 124.47 
مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال با مصالح آجري میباشد. برابر خط پروژه شماره 619 
موجود درسامانه به مساحت تقریبی 1 مترمربع از اعیان هر طبقه از پالك فوق در تعریض 
خیابان 16 متري قرار دارد.به مساحت 106.74  مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت  
17.73 مترمربع اعیان خارج از تراکم میباشد.کسري پارکینگ ندارد.جهت دستورات بعدي 

.تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100206 
مورخ 1396/06/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب هفتاد 
و پنج صدم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 43/06 متر مربع بناي مازاد بر 
تراکم بمبلغ 7,266,375(هفت میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار و  سیصد و  

هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 43.06  0.75
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 4/96/4089 بدوي رشت-بلوار 
شهید 
بهشتی 
نرسیده به 
میدان رازي 
- کوچه 
پژمان - 
انتهاي 
کوچه اول - 
دوراهی - 
سمت چپ

4-2-10180-25-1-0-0 221

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100206 
مورخ 1396/06/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 87/72 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 1,973,700(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  هفتصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 87.72  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 11250000(یازده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد.

جریمه 50  1
 

225000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام ، مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر کروکی ارایه 
شده 71.5 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان دو اشکوبه به 
صورت دو واحد مسکونی به زیربناي کل 130.78 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت سال 78 
احداث شده است. از کل زیربناي فوق به سطح 43.06 مترمربع خارج تراکم و به سطح 
87.72 مترمربع داخل تراکم می باشد. مشمول 2 واحد کسري پارکینگ است. برابر خط 
پروژه شماره 849 به سطح تقریبی 8.5 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. مراتب جهت 

/دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100219 
مورخ 1396/06/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 0/5 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 50 متر مربع بمبلغ 19500000(نوزده میلیون 

و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 50  0.5
 

780000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/14 4/96/4090 بدوي رشت 
معاولین 
کوچه 
انصاري بن 
بست حبیب 
 پور

4-2-10160-123-1-0-0 22
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی، یک طبقه بر روي کرسی 
مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 50 مترمربع که بدون مجوز بر روي عرصه 
فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 50 مترمربع احداث گردیده است. یک واحد 
کسري پارکینگ دارد و به استناد طرح تفصیلی و وضعیت موجود میدانی در حریم خطوط 
النتقال برق فشار قوي قرار دارد. با توجه به وضعیت مستحدثات در محدوده مورد بازدید، 
عرض کوچه مشخص نمی باشد. مساحت هاي گزارش شده به صورت تقریبی بوده و در 
صورت ارائه مستندات از سوي مالک قابل بازنگري خواهد بود. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم 
شرکت گاز استان گیالن را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 3250000(سه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

130000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/11 4/96/4092 تجدید 
نظر

طالقانی -
--ك سجاد 

2

4-1-10559-2-1-0-0 22
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک و بیست و پنج 
صدم برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 10,871,250(ده میلیون و  هشتصد 

و  هفتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 66.9  1.25
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 331,500(سیصد و  سی و  یک هزار و  پانصد)  ریال در این 

بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25.5  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4092 تجدید 
نظر

طالقانی -
--ك سجاد 

2

4-1-10559-2-1-0-0 22
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 59 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی 
به صورت 1 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی  به زیربناي کلی 92.4 مترمربع  
احداث گردیده.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 72میباشد.داراي یک باب 
کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 2638 به سطح 17.19 متر مربع از اعیان هر 
طبقه در تعریض  کوچه 10 متري  حد غرب قرار دارد.از اعیانات به سطح 25.5 متر مربع 
خارج از تراکم و به سطح 66.9 متر مربع داخل تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.حفاري آسفالت به طول 4 متر را دارد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 82682 مورخ 1396/5/01 عین ****
*****.گزارش فوق تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 
741380500(هفتصد و  چهل و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار و  پانصد) ریال 

تایید می نماید

جریمه 136.66  1.75
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 4/96/4095 تجدید 
نظر

رشت - 
کوچه 
خجسته - 
کوچه  
حیدرزاده

4-1-10405-37-1-0-0 22
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش تعداد واحد، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، تایید می گردد.

سایر 88.52  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 88  مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 

669.5 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري و تا 
:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.49 مترمربع که از بابت 6.24 متر مربع آن داراي -1
سوابق بوده و منجر به صدور پروانه مرحله دوم گردیده است و مابقی به صورت سایه کنسول 

.میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 32.09 مترمربع و در مجموع سه -2

.طبقه به سطح کلی  96.27 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیوانی به سطح 4.24 متر مربع-3

اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد به سطح 88.52 متر -4
.مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5
مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 20.9 مترمربع

تا مرحله سفت کاري فاقد کسري پارکینگ بوده و اظهار نظر دقیقتر بعد از اتمام نازك کاري 
.امکان پذیر میباشد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد

22
4

در خصوص اعتراض آقاي علی روستا و شرکاء  نسبت به راي شماره   4.96.2973 
مورخ 96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2به 1.75  برابر ارزش معامالتی  به مبلغ 
737881200(هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  

دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد  

جریمه 125.49  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/08/20 4/96/4096 تجدید 
نظر

رشت - 
نامجو- 
خیابان 
شهید 
سیادتی

4-3-10008-3-1-0-0 22
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه احداث بناي مرحله 
اول شماره 14 مورخ 1395/08/17 با زیربناي 511.75 مترمربع می باشد. پس از آن بابت 
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.11 مترمربع داراي سوابق آرائ کمیسیون ماده صد قانون 
شهرداري ها بوده و متعاقباً پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 14 مورخ 1395/12/28 با 
زیربناي 550.86 متر مربع به صورت سه طبقه روي پیلوت و مشتمل بر سه واحد مسکونی 
صادر گردیده است. حالیه بر اساس بازدید به عمل آمده، عملیات اجرایی در مرحله اتمام 
:سربندي و اجراي نازك کاري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 0.53 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 118.92 مترمربع (39.64 مترمربع در هر  -2

طبقه)
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به مساحت 2.25 مترمربع (  -3

0.75 مترمربع در هر طبقه)
مساحت هر یک از سه باب انباري احداثی در زیرشیروانی بیش تر از 5 مترمربع می  -4
.باشد، لذا به مساحت 3.79 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از توسعه انباري دارد

از آن جایی که عملیات کف سازي و نصب درب هاي پارکینگ به اتمام نرسیده است  -5
اظهار نظر در خصوص تامین پارکینگ ها ي مورد نیاز در این مرحله میسر نمی باشد 
همچنین در نقشه برداري ارائه شده، موقعیت و ابعاد درب هاي پارکینگ و درب نفررو 
مشخص نشده است. شایان ذکر است نقشه هاي معماري ارائه شده نیز فاقد امضاي 
مهندسین ناظر می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ، به مبلغ 40,269,600(چهل میلیون و  
دویست و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.97  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4102 بدوي رشت -یخ 
سازي - 
پاسکیاب- 
زمینهاي 
بخشی پور 
 -

بلوارشهداي 
گمنام- 
چهارم

4-1-10671-26-1-0-0 22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 
52-1393/09/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت با زیربناي 1324.7 متر مربع و گواهی عدم 
خالف بشماه 612502-1395/05/19 با همین متراژ میباشد. به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده از سوي مالک داراي اختالف متراژ به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف بمساحت 3.33 متر مربع . همچنین اقدام به کاهش مساحت راه پله و -1

 آسانسور و افزودن به بناي مفید بمساحت 0.9 متر مربع
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 3.33 متر مربع . همچنین  اقدام به کاهش مساحت راه -2

 پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید مسکونی بمساحت 1.61مربع
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 3.96 متر مربع .همچنین  اقدام به کاهش مساحت راه -3

 پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید مسکونی بمساحت 1.51متر مربع
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 3.96 متر مربع .همچنین   اقدام به کاهش مساحت راه -3

 پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید مسکونی بمساحت 1.51متر مربع
اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 3.96 متر مربع.همچنین  اقدام به کاهش مساحت راه -3

 پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید مسکونی بمساحت 1.51متر مربع
کاهش بنا در طبقه بام بمساحت 1.61 متر مربع-3

همچنین ابعاد درب پارکینگ در نقشه هاي پروانه بصورت 2 درب بطولهاي 4 متر و 2 متر 
صادر گردیده که در وضع موجود ابعاد در بطولهاي 3.67 متر و 4.8 متر میباشد. لذا با توجه 
به تامین پارکینگ و عدم تاثیر افزایش طول درب پارکینگ در پارك حاشیه اي افزایش طول 
دربهاي پارکینگ با اخذ عواض 1واحد کسري پارکینگ بالمانع میباشد. عقب نشینی مطابق 
پروانه رعایت گردیده است.  حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد و مالک تقاضاي 
صدور پایانکار را دارند.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بخضور تقدیم میگردد./ر.ي

22
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب 1/5  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 522288000(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  

هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 112.32  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 4/96/4104 تجدید 
نظر

-
رودباري--ب
ن بست بهار

4-3-10004-8-1-0-0 22
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 5مورخ 1395/06/10 بصورت 
ساختمان 3.5طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 488.32مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري است  در مرحله اتمام فنداسیون بابت اضافه بنا بسطح 26 
متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/95/3049 مورخ 1395/10/22 می 

باشدداراي پروانه احداث بناي مرحله دوم بشماره 5 مورخ 1395/07/13  با زیربناي 514.32 
متر مربع میباشد  باتوجه به پیشرفت عملیات ساختمانی  بر اساس کروکی نقشه برداري 

ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد:1
،کاهش  بنا در طبقه همکف بسطح 0.6 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 76.20متر مربع (هر طبقه 25.40متر مربع )خارج  -2
 %از تراکم و طول 60

.کاهش بنا راه پله به بام بسطح 10.22مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 36.12مترمربع  -5

.(10.77+3*8.45)در مجموع همکف و طبقات
با توجه به اینکه بر ملک سمت کوچه کمتر از 12متر میباشد برابر ضوابط متواند دو درب سه 
متري داشته باشد باعنایت به اینکه یک درب ماشین باالي سه متر بوده و برابر بخشنامه 
معاونت شهرسازي چون افزایش دهنه  درب پارکینگ  تا ثیري در پارك حاشیه اي ایجاد 
نمیکند پذیرش سه پارکینگ منوط به پرداخت عوارض درآمدي براي یک پارکینگ میباشد  
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه احداث بناي مرحله سوم رادارند مراتب جهت 

.صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 13,521,600(سیزده میلیون و  پانصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.26  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 4/96/4105 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه 
داروخانه 
آریا - خ 20 
متري اول 
-سمت چپ

4-1-10530-18-1-0-0 22
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 153-89/6/3در 2 طبقه بر روي پیلوت با زیر 
بناي کل 288.10 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد 
و بابت تخلفات ساختمانی شامل :(1- احداث طبقه مازاد بصورت یک چشمه اتاق به سطح 
31.73 مترمربع 2-تبدیل پیلوت به دو باب مغازه یک باب به مساحت 17.82 مترمربع و یک 
باب به مساحت 31.29 مترمربع 3- یک واحد کسري پارکینگ تجاري) داراي سوابق در 
واحد خالف و راي تجدیدنظر کمسیون ماده 100 مورخ 93/2/28 می باشد که بابت اضافه 
بناي مسکونی و  مغازه به مساحت 31.29 مترمربع  و یک واحد کسري پارکینگ به پرداخت 
جریمه نقدي و بابت مغازه به مساحت 17.82 مترمربع به اعاده بناي احداثی به وضع موجود 
محکوم گردید. پس از آن طی نامه شماره ش ر-219104-1395 مورخ 1395/10/27 مراتب 
اجراي راي مورد اشاره و درخواست مختومه کردن پرونده به کمیسیون ماده صد اعالم 
گردید. پس از آن طی بازدید مجدد به عمل آمده و به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک، ممهور به مهر مهندس حسین یگانه، تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح 

:زیر می باشد
تبدیل مجدد پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 16.05مترمربع -1

یک واحد کسري پارکینگ تجاري -2
اضافه بنا در همکف به مساحت 27.13 مترمربع، که از این مقدار به مساحت 26.94  -4
مترمربع به صورت احداث فضاي سرپوشیده در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ تجاري 
می باشد، که در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها، یک واحد پارکینگ 

.تجاري مورد نیاز تامین می گردد
.اضافه بناي همزمان ساز مسکونی در طبقات به مساحت 6.26 مترمربع -4

هم چنین نسبت به آخرین راي صادره کمیسیون ماده صد، به مساحت 1.43 مترمربع کاهش 
.بنا در مغازه بزرگتر دارد

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

22
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معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

براي سایر تخلفات اعالمی ارشادا بصورت بدوي جدید به کمیسیون ارجاع گردد. جریمه 299.69  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/13 4/96/4106 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس - 
جاده الکان 
روبروي 
خانه هاي 
--اساتید

4-3-10196-26-1-0-0 22
9

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 93633 مورخ 1396/5/14 مبنی  بر 
بررسی مجدد ، بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 85 مورخه 94/12/27 به صورت 2
 طبقه بر روي پیلوت در 1 واحد مسکونی(به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 
267.85 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اسکلت و 
:سقف می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

 ،اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.52 مترمربع -1
،اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.52 مترمربع -2
، اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.52 مترمربع-3

 ،اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 5.32 مترمربع -4
با توجه به اینکه پروانه فوق از نوع مرحله اي می باشد و اینکه اعتبار پروانه صادره تا  -5
اتمام انجام فنداسیون بوده حالیه بدلیل اتمام اسکلت به سطح 267.85 مترمربع به عنوان 

.داخل تراکم گزارش می گردد
قابل ذکر است این توسعه بنا موجب گردیده که 2 متر حیاط خلوط سراسري رعایت نشود و 
موجب اشرافیت طبقات اول و دوم  به ملک مجاور در حد شمال و جنوب گردیده 

است.همچنین از بابت 20متر مربع اضافه بنا در طبقه همکف و اول داراي راي کمیسیون ماده 
.صد به شماره 3638 مورخ 1396/04/03 مبنی بر تخریب میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در راي بدوي 
متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 

درخصوص اضافه بناي طبقات را به ضریب 1.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  406022400(چهارصد و  شش میلیون و  بیست و  

دو هزار و  چهارصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 80.56  1.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/08/16 4/96/4109 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس-20
متري(شهی
د 

بهشتی)(نب
ش خ 12 
-متري)

4-3-10139-3-1-0-0 230

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي 

بدوي براي تراکم اعطایی را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل 
آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  256,116,000(دویست و  پنجاه و  شش میلیون و  یکصد 

و  شانزده هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 152.45  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 105 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام  زیر شیروانی)به زیربناي کلی 575.3 
متر مربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می 
:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.4 مترمربع-1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.4 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم هر طبقه به سطح 16.95 متر مربع که به سطح 8.55 -3
.متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به شارع عام میباشد

مازاد بر تراکم  به سطح 11.85 متر مربع از بابت تبدیل فضاي را پله و آسانسور به بناي -4
.مفید مسکونی درطبقات همکف الی چهارم

مازاد بر تراکم به سطح 1.06 متر مربع از بابت عدم رعایت حداکثر سطح انباري در طبقه -5
.زیرشیروانی

با توجه به اینکه مجموع اضافه بناي فوق بیشتراز 5% زیربناي پروانه میباشد تراکم -6
.اهدایی هنگام صدور پروانه به سطح 152.45 متر مربع به صورت اضافه بنا میباشد

.تا مرحله سفت کاري فاقد کسري پارکینگ میباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر از جمله کسري پارکینگ موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي خسرو روشن پرور بیجاري مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 42.31 متر مربع 
کالً داخل تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 
که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 687538(ششصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد و  سی و  هشت)  
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 42.31  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4115 بدوي رشت - سه 
راه معلولین 
- ابتداي 
آسایش 5 - 
سمت راست 
کوچه بن 
بست - 
سمت چپ 
در سوم

4-3-10290-38-1-0-0 231

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 4,062,500(چهار میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

162500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 68.28 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 42.31 مترمربع  با قدمت تقریبی  سال  77 با مصالح آجري 
احداث گردیده است.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر خط پروژه 
شماره 999 به سطح 1.79 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 6 متري حد غرب قرار 
دارد.کل اعیانات به سطح 42.31 متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست 
.صدور پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده صد مبنی بر کارشناسی مجدد کل اعیانات به سطح ****
42.31 متر مربع داخل تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

******.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در  طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.75برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  1,416,855,000(یک میلیارد و  چهارصد و  شانزده میلیون و  هشتصد و  پنجاه 

و  پنج هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 166.2  2.75
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/09/11 4/96/4124 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی- 
بن بست 
بنفشه

4-3-10116-236-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 94 مورخ 1394/12/27 
با زیربناي 696.25 مترمربع و چهارطبقه روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی می 
باشد. پس از آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 94 مورخ 1395/12/15 با 
زیربناي 728.55 مترمربع می باشد. شایالن ذکر است در این مرحله ، بابت اضافه بنا در 
همکف به مساحت 32.3 مترمربع داراي سوابق آرائ کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
می باشد.. حالیه بر اساس بازدید به عمل آمده، عملیات اجرایی ساختمان در حد اتمام 
سربندي می باشد و بر اساس بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
.مهندس سعید سحري ماسوله، گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

اضالفه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 158.44 مترمربع (39.61 مترمربع در هر  -1
.طبقه)

تبدیل فضاي مشاعی راه پله به زیربناي مفید سکونی به مساحت 7.76 مترمربع در  -2
طبقالت اول تا چهارم (1.94 مترمربع در هر طبقه)

.به مساحت 15.36 مترمربع، کسري حد نصاب فضاي باز دارد -3
.برابر نقشه هاي معماري ارائه شده، 40 مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارد -4

به استناد پروانه صادره به مساحت یک مترمربع در تعریض واقع شده است و چهار واحد 
پارکینگ موظف مورد نیاز برابر نقشه هاي ارائه شده تامین شده است. لیکن تایید نهایی آن 
منوط به اتمام عملیات کف سازي و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي پروانه 
احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

23
2

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه 
اعتراضیه، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  1  برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 99086400(نود و  نه میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.49  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/23 4/96/4125 تجدید 
نظر

دروازه 
الکان کوچه 
واله

4-3-10322-44-1-0-0 23
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 28 مورخه 1396/05/24 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 508.42 
مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله 
با توجه به موقعیت میلگردهاي انتظار ستون و نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح 29.49
 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه 
ساختمانی با عقب نشینی به سطح 18.37مترمربع صادر شده است که رعایت آن هنگام 

/پایانکار الزامی است. /ع.ا

23
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي همکف و طبقات را به ضریب 0.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 86025000(هشتاد و  شش میلیون و  بیست 

و  پنج هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 37  0.75
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1396/08/22 4/96/4128 تجدید 
نظر

-
نخودچر-بل
وار 

افتخاري-زم
ینهاي 
نصرتیان-خ 
تند گویان - 
کوچه دوم

4-1-10540-69-1-0-0 23
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 72.75  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی (اصالحی) به شماره 21مورخه 1394/6/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت 
کلی 496.25 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت 

:کاري و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 6.6 مترمربع و در مجموع چهار -1

.طبقه به سطح 26.4 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.19 متر مربع-2

اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به سطح 72.75 متر -3
.مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -4
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 10.41 مترمربع

.داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد-5
همچنین داراي کاهش زیربنا در طبقه همکف به سطح 2متر مربع بوده و تراکم اهدایی هنگام 

.صدور پروانه موضوع تخلف نمیباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

23
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده ، نظربه اینکه مالک طی درخواست شماره 
160703 مورخ 96.08.13 از اعتراض وکارشناسی مجدد منصرف شده اند، و دلیلی که 
موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بملغ 
11378000(یازده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 75.52  0
 

50000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/13 4/96/4132 بدوي -
سلیماندارا
ب - 
--جیرده

4-3-10290-2-1-0-0 23
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه نسقی و برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف 
متقاضی  به مساحت عرصه 77.41 متر مربع بوده که 75.52 متر مربع آن به صورت اعیان 
میباشد.ملک فوق بدون مجوز  با مصالح بلوك سیمانی و قدمت سال 70 احداث گردیده 
است.فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 0.25 متر 
مربع از اعیان ملک در تعریض خیابان 25 متري قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

23
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل 
بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 96,565,000(نود و  شش میلیون و  پانصد و  شصت 

و  پنج هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 31.15  1
 

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

1396/09/18 4/96/4152 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
شهرك امام 
خمینی-خ 
-رزمندگان

4-2-20397-3-1-0-0 23
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.75 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 

 360692750(سیصد و  شصت میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال تایید می نماید.

جریمه 42.31  2.75
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 89 مورخه 1394/12/27 به صورت یک طبقه روي 
پیلوت در یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به زیربناي کلی 167.8 مترمربع صادر شده 
است.در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا خارج از مدلول پروانه (به صورت احداث 
صد در صد بر روي بنا ) به مساحت تقریبی 32.93 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف و 
پروانه مرحله دوم به شماره89-96/05/02 می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري بوده و باستناد نقشه هاي معماري و نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به 

: صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به  تجاري به سطح 42.31 مترمربع -1

 کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف به سطح 3.3 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 27.82 مترمربع-3

 اضافه بنا در در طبقه زیر شیروانی به مساحت 0.03 مترمربع -4
کسري فضاي باز به سطح 20 مترمربع -5

 کسري فضاي سبز به سطح 10 مترمربع -6
ضمنا داراي کاهش سطح زیر بناي پیلوت در طبقه همکف به سطح 5.11 مترمربع نسبت به 
پروانه مرحله دوم می باشد.در خصوص کسري پارکینگ تجاري در هنگام صدور پروانه 
خریداري گردیده است.همچنین در خصوص پارکینگ مسکونی مالک با تخریب قسمتی از 
دیوار پیلوت ،پارکینگ مسکونی را تامین نموده که در هنگام پایانکار نیز قابل بررسی می 
باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك 
کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع (پیلوت 2.4 و مغازه 3.4 متر)و 
.دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

23
6

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 87381250(هشتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.55  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4175 بدوي رشت 
-یخسازي 
-روبروي 
پمپ بنزین 
-  ك 
حقدانی - 
بن بست 6 
متري

4-2-10415-49-1-0-0 23
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 36 مورخ 1395/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري و زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 
610.6 متر مربع صادر گردیده.ساختمان در مرحله اتمام فونداسیون بوده وبرابر نقشع 
معماري اجرایی از طرف متقاضی داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه در طبقه همکف به 
سطح 22.55 متر مربع میباشد..حالیه متقاضی درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم 

.را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 193554 مورخ 96.09.28 
در خصوص بناي غیرمسکونی بمساحت 55.31مترمربع و محوطه تجاري به کسر عقب 

نشینی بسطح 187.53مترمربع بر اساس سال وقع تخلف (1386) معادل  290000000
(دویست و  نود میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 301.84  0
 

303750  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/23 4/96/4176 تجدید 
نظر

بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نرسیده به 
پل سیاه 
اسطلخ - 
نبش کوچه 
پوررضا

4-1-10607-11-1-0-0 23
8

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  نسقی به مساحت 301.84 مترمربع (برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر نقشه بردار محمد علی ابراهیم خانی) بوده که به صورت نمایشگاه 
ماشین مورد بهره برداري قرار میگیرد و داراي اعیان بدون مجوز به صورت دفتر کار به 
مساحت 55.31 مترمربع با قدمت سال 86 میباشد.همچنین داراي فضاي باز تجاري به 
زیربناي 246.53 متر مربع میباشد.برابر ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ 

میباشد.برابر خط پروژه شماره 1448 به سطح 59 متر مربع از عرصه در تعریض اتوبان 51 
متري حد شرق و کوچه 10 متري حد شمال قرار دارد.حالیه متقاضی با توجه به ارائه 

مستندات درخواست اعتراض به راي بدوي کمیسیون محترم ماده صد را دارد..مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 177916 مورخ 98/10/02 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد،، مکان بازدید شده قطعه زمینی  نسقی به مساحت 301.84 مترمربع (برابر 
نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار محمد علی ابراهیم خانی) بوده که به صورت 
نمایشگاه ماشین مورد بهره برداري قرار میگیرد واز بابت اعیانات به زیربناي 18 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده 100به شماره 6009 مورخ 88/4/16 مبنی بر جریمه مالی بوده که 
نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.قابل ذکر است مالک بعد از راي فوق و با قدمت سال 
91 اقدام به توسعه مغازه به مساحت 55.31 متر مربع نموده است.همچنین داراي فضاي باز 
تجاري به زیربناي 246.53 متر مربع میباشد.برابر ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.برابر خط پروژه شماره 1448 به سطح 59 متر مربع از عرصه در تعریض اتوبان 51 
متري حد شرق و کوچه 10 متري حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

****.ارسال میگردد

23
8

 با توجه به پایانکار صادره بشماره 2845مورخ 77.02.16 ، مفاد پایانکارجزحقوق 
مکتسبه مالک بوده، وموضوع  کسري پارکینگ فاقد قابلیت طرح ورسیدگی در 

کمیسیون می باشد.

سایر 50  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/14 4/96/4177 بدوي -
استقامت--
بهشتی

4-2-10118-71-1-0-0 23
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و موقعیت 
مکانی  با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ3,584,250(سه 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.93  1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 4/96/4177 بدوي -
استقامت--
بهشتی

4-2-10118-71-1-0-0 23
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک دستگاه آپارتمان داراي پروانه ساختمانی به شماره 
372-75/11/25 و پایانکار به صورت سه طبقه بر روي دو باب مغازه به شماره 

2845-77/02/16می باشد.از بابت احداث بالکن در یک باب از مغازه ها (مغازه سمت شرقی 
) به سطح 6 مترمربع داراي بالمانع تعمیرات جزئی به شماره 2/33/99577 مورخ 91/08/16 
و  مغازه دوم (سمت غربی)  نیز از بابت بالکن به سطح 6 مترمربع داراي بالمانع به شماره 
2/33/34983 مورخ 87/04/01 میباشد.همچنین از بابت تجمیع این دو باب مغازه و سرتا 
سري نموده بالکن مغازه ها  و احداث راه پله مجزا به جهت دسترسی به بالکن به عنوان یک 
واحد تجاري مستقل و اضافه بنا به صورت :(1- بناي تجاري همزمانساز در همکف به سطح 
0.27 مترمربع، 2- توسعه بالکن تجاري به سطح 25 مترمربع و تبدیل آن به یک باب مغازه 
مجزا ، 3- 2 واحد کسري پارکینگ تجاري )داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
786-93/09/17 و سوابق در واحد خالف می باشد.حالیه مالک با ارئه نقشه برداري تایید 
نظام تقاضاي دریافت پایانکار را دارند.برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش و کاهش بنا 

:به صورت زیر می باشد
:افزایش

افزایش بناي همزمانساز مسکونی در همکف به سطح 11.27 مترمربع-1
 افزایش بناي مسکونی همزمانساز در طبقه اول به سطح 2.92 مترمربع-2
افزایش بناي مسکونی همزمانساز در طبقه دوم به سطح 0.87 مترمربع-3
افزایش بناي مسکونی همزمانساز در طبقه سوم به سطح 0.87 مترمربع-4

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-5
:کاهش

کاهش بناي تجاري در همکف به سطح 0.75 مترمربع-1
.کاهش بناي تجاري در طبقه اول به سطح 4.19 مترمربع-2

مغازه واقع در همکف به شغل فروش کفش داراي فعالیت صنفی و داراي تابلوي تبلیغاتی به *
ابعاد 0.9*5 مترمربع و مغازه واقع در طبقه اول به صورت دفتر گاز رسانی داراي فعالیت 
صنفی و دارا تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1*2.5 مترمربع می باشد.برابر پایانکار صادره فاقد 
عقب نشینی می باشد اما به جهت تعیین مقدار عقب نشینی  در طرح تفصیلی جدید و تغییر 
عرض معبر بر کمربندي از 45 متر به 51 متر نیاز به تهیه خط پروژه می باشد***باستناد 
خط پروژه 1925-96/01/16 به سطح 15.75 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کمربندي 
51 متري قرار دارد همچنین به سطح 15 مترمربع نیز از اعیان هرطبقه در دو متر عقب 
نشینی مضاعف بر کمربندي به جهت احداث تجاري در تعریض قرار دارد***مراتب جهت 

 .صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

23
9

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



احتراما در پاسخ تصمیم کمیسیون **********************************
محترم ماده صد به شماره 3855-96/07/25 در خصوص کسري پارکینگ و قدمت تخلف 

: اعالمی ، گزارش زیر تقدیم می گردد
در خصوص کسري پارکینگ : با توجه به اینکه در هنگام صدور پایانکار پارکینگ به صورت 
ضوابط روز محاسبه می گردد در نتیجه پارکینگ مورد نیاز ملک فوق  2 واحد تجاري و 3 
واحد مسکونی می باشد.با توجه به پرداخت جریمه دو واحد کسري پارکینگ تجاري و تامین 
.یک واحد پارکینگ مسکونی ، داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

در خصوص سال تخلف : با توجه به اینکه تمام اضافه بنا ها مرتبط با واحد هاي مسکونی بوده 
و تاریخ پایانکار ملک فوق سال77 می باشد،اضافه بنا ها به صورت همزمانساز (اختالف نقشه 
.برداري ارائه شده با پایانکار صادره سال 77 )  و سال تخلف 1377 اعالم می گردد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 175  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/14 4/96/4178 بدوي رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
خیابان 
علیزاده - 
روبروي 
تاکسی 
تلفنی 
مهاجر

4-2-10099-8-1-0-0 240

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 150.26 مترمربع بدون مجوز و به صورت پوشش صد 
در صدي یک باب ساختمان مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  
و سه باب مغازه به زیربناي کلی 704.81 مترمربع  احداث گردیده و داراي 4 باب کسري 
پارکینگ مسکونی و 3 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن 
آرمه و قدمت سال 93 بوده و هر طبقه داراي پیشروي به سمت شارع عام به سطح 33.23 
متر مربع  میباشد(ارتفاع کف زمین تا زیر کنسول 4.5 متر میباشد). برابر خط پروژه شماره 
409 به سطح 28.80 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 16 متري حد شمال ، 12 
متري حد غرب و پخ بین دو گذر قرار دارد.از اعیانات به سطح 92.14 متر مربع به صورت 
احداث تجاري ، به سطح 155.29 متر مربع داخل تراکم و به سطح 457.38 متر مربع خارج 
تراکم بوده که از این مقدار به سطح 178.45 متر مربع به صورت یک  طبقه مازاد 

.میباشد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 261078 مبنی بر بررسی *****
پارکینگ ملک فوق با فرض ادعاي مغازه به پیلوت و با فرض اجراي درب پارکینگ مازاد بر 
عرض مجاز ملک فوق داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.مراتب جهت صدور 

******.دستور مقتضی تقدیم می گردد

240

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/11 4/96/4179 تجدید 
نظر

جاده رشت 
به 

فومن-یخس
ازي--توکل

4-2-10416-36-1-0-0 241

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  180,734,400(یکصد و  هشتاد میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  

چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.86  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص    58.82    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 58.82  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره 122
مورخ 93/12/28  صادر و در تاریخ 94/11/1 بصورت 4.5 طبقه و با زیر بناي کل 965.42 
مترمربع در 7 واحد مسکونی  اصالح گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله 
سفتکاري میباشد و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر تراکم و طول 60% و بر خالف 

:مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا به سطح 6.34 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 5.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 5.56 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 12.84مترمربع که از این مقدار به سطح 7.28 مترمربع  -5
.بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه فوق میباشد
کاهش بنا  در زیرشیروانی به سطح 3.05 مترمربع-6

مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 8.53مترمربع  -7
در مجموع همکف و طبقات

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 8 واحد مسکونی به سطح 58.82 -8
مترمربع(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 
 صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است) تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد
با توجه به اینکه اضافه بناي ساختمان کمتر از 5درصد زیربناي زمان صدور پروانه 
میباشد،مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه(تبصره 7) موضوع تخلف نمیباشد. درخواست 

.گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم میگردد
.

241

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

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,375,000(یک میلیون و  سیصد و  
هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

55000  , 1362 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/12 4/96/4181 بدوي رشت - 
استقامت 
اول - کوچه 
حاجی پور

4-2-10121-66-1-0-0 24
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,957,200(چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه 

و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 9.72  0.5
 

1020000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4181 بدوي رشت - 
استقامت 
اول - کوچه 
حاجی پور

4-2-10121-66-1-0-0 24
2

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده،  تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا 
 به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  2,142,705(دو 
میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار و  هفتصد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 100.96  0.1
 

55000  , 1362
 , 1394

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی احداثی بر روي یک قطعه 
زمین نسقی  به مساحت 209.27 متر مربع به زیربناي کلی 110.68 متر مربع میباشد.ملک 
فوق به صورت خالفساز با مصالح آجري  و با قدمت سال 62 احداث گردیده است.حالیه 
مالک با قدمت سال 94 و با مصالح آجري اقدام به توسعه بنا در ضلع شرقی زمین و به 
صورت یک چشمه اطاق به مساحت 26.17 متر مربع نموده است.داراي یک باب کسري 
پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه 2583 به سطح 7.35 متر مرع از عرصه و اعیان در تعریض 
کوچه 12 متري حد شرق قرار دارد..از اعیانات به سطح 100.96 متر مربع داخل تراکم (به 
سطح 84.51 متر مربع با قدمت سال 62 و به سطح 16.45 متر مربع با قدمت سال 94)  و به 
سطح 9.72 متر مربع با قدمت سال 94 خارج از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.صدور پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 29,946,000(بیست و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.66  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4182 بدوي بلوار -
بهشتی--ج
مالی

4-3-10303-173-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده مشاهده گردید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 
33-1396/06/07 به صورت 3 طبقه روي همکف در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
232.25 مترمربع صادر شده است. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام پی و  نصب 
میلگردهاي انتظار طبقه همکف میباشد. تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک داراي اضافه بنا بمساحت تقریبی 9.66 متر مربع در همکف دارد. الزم به ذکر 
است در هنگام صدور پروانه ساختمانی بمساحت 16.1 متر مربع داراي عقب نشینی میباشد 
که رعایت عقب نشینی در هنگام صدور پایانکار ضروروي میباشد. اعالم زیربناي نهایی و 
ابعاد درب و پارکینگ و  سایر تخلفات احتمالی در آینده موکول به اتمام عملیات ساختمانی 
و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. مراتب جهت دستور تقدیم می 

گردد./ر.ي

24
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در خصوص تخلفات ساختمانی مالک به شرح گزارش در پرونده شامل: 18.03 مترمربع 
اضافه بناي تجاري همزمانساز و احداث یک باب انباري به متراژ 18.19 مترمربع و 
احداث بارانداز به متراژ 15.44 مترمربع، با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك 

موجود در پرونده، مستندا به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 30356000(سی میلیون و  

سیصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 51.36  4
 

162500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/12 4/96/4183 بدوي -بهشتی- 4-2-10122-65-1-0-0 24
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر فروشنامه عادي 395 
:مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق اعیان به شرح ذیل مشاهده می شود

یک باب ساختمان دو اشکوبه  مشتمل بر 3 باب مغازه به مساحت تقریبی 55 مترمربع و  -1
یک واحد مسکونی و راه پله به مساحت تقریبی 89 مترمربع در همکف و یک واحد مسکونی 

.به مساحت تقریبی 167 مترمربع در طبقه اول
بارانداز با سازه چوبی و پوشش ایرانیت جهت پارك خودرو  به مساحت 15.44 مترمربع در -2

.قسمتی از حیاط
یک باب انباري با مصالح بلوك سیمانی به مساحت تقریبی 20 مترمربع در قسمتی از  -3

.حیاط
یک باب مغازه به مساحت 58.03 مترمربع (در حد شرق زمین) به انضمام انباري تجاري  -4

.مرتبط با  آن به سطح تقریبی 18.19 مترمربع
در خصوص سوابق اعیان احداثی ، الزم به ذکر است که در سال 1360برابر راي دادسراي 
انقالب اسالمی به شماره 422-60/04/27 به مالک اجازه احداث یک باب خانه و یک واحد 
مغازه داده شده و احداث بیشتر از آن موکول به اخذ مجوز از شهرداري شده است که 

شهرداري بر اساس آن راي دادگاه ، پروانه ساختمانی به شماره 1009-1360/05/21 به صورت 
یک باب ساختمان دو اشکوبه  مشتمل بر 3 باب مغازه به مساحت 55 مترمربع (یک باب برابر 
راي دادگاه) و پیلوت و راه پله به مساحت 89 مترمربع در همکف و یک واحد مسکونی (برابر 
راي دادگاه) به مساحت 167 مترمربع در طبقه اول صادر نموده که نهایتاً در سال 62 گواهی 
.اعیان به شماره 41608-62/11/04 را جهت این قسمت از بنا دریافت نموده است

همچنین مجددا مالک اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 
77 مترمربع ، احداث پارکینگ سرپوشیده به سطح 35 مترمربع و احداث انباري به سطح 
33 مترمربع (در آن زمان انبار سیمان) نموده که پس از ارسال به کمیسیون و صدور راي 
بدوي ، برابر گزارش کارشناسی شماره 5194-75/03/26 اقدام به تخریب پارکینگ 

سرپوشیده و انبار نموده و از بابت بناي تبدیلی پیلوت به مسکونی نهایتا صورتجلسه مورخه 
75/05/07 صادر گردیده است. (الزم به توضیح است که مساحت انبار سیمان در گزارشات 
اولیه ، 73 مترمربع قید شده که در آن زمان به دلیل تفسیر نادرست کارشناس وقت، 40 
مترمربع از آن به استناد راي دادگاه انقالب، بالمانع فرض شده است ) همچنین پس از جمیع 
تغییرات فوق ، گواهی پایانکار به شماره 2/33/23239 مورخه 1375/10/30 را اخذ نموده 

 .است
در حال حاضر با توجه به سوابق فوق و نقشه برداري ارایه شده از وضعیت موجود بنا در 

: خصوص موارد ذیل سوابقی مشاهده نمی گردد
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الف) مابه التفاوت بناي تجاري به مساحت تقریبی 18.03 مترمربع به ارتفاع تقریبی 4 متر با 
.مصالح آجري و سقف شیروانی با خرپاي فلزي

ب) احداث یک باب انباري مرتبط با مغازه فوق به سطح تقریبی 18.19مترمربع با مصالح 
آجري و سقف شیروانی با خرپاي فلزي

ج) احداث بارانداز با سازه چوبی و سقف ایرانیت جهت پارك خودرو به سطح تقریبی 15.44
.مترمربع

برابر خط پروژه شماره 2458 مورخه 96/07/17 به سطح تقریبی 63 مترمربع در تعریض  
/کمربندي 51 متري قرار دارد /ع.ا

-----------------------------------
از بابت موارد فوق داراي سوابق در بایگانی تخلفات می باشد. الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه انباري فوق الذکر (بند ب) منحصرا در ارتباط با فضاي داخلی مغازه است ، داراي 
کاربري به صورت انبار تجاري بوده و در گزارش به این صورت لحاظ گردیده است و در 
وضعیت موجود نیز به صورت انبار کاالي مغازه استفاده می شود. حالیه متقاضی جهت 

.استفاده از انباري تجاري به صورت مغازه کتبا درخواست نموده است
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,250,000(پنج میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

70000  , 1366 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/12 4/96/4192 بدوي -
حمیدیان-
20متري 
علیزاده - 
اسدي

4-2-10249-87-1-0-0 24
5

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد 
لذا  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ  7134400(هفت میلیون و  یکصد و  سی 
و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 101.92  1
 

70000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یکباب ساختمان احداثی 2 طبقه بر روي پیلوت داراي پالك ثبتی بشماره 
54/1867 قطعه 404 تفکیکی مجزي شده از پالك 54/547 میباشد که به استناد نامه 
بشماره 21375/ح - 1377/11/11 اداره کل زمین شهري از آنجایی که قطعه 403 به اشتباه 
بجاي قطعه 404 مورد انتقال قرار گرفته و از آنجایی که قطعه 403 داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 575-1367/12/14 میباشد لذا پروانه ساختمانی بشماره 839-1366/10/09 که 
اشتباها براي قطعه 403 صادر گردیده بود در واقع مربوط به قطعه 404 میباشد.بنابراین قطعه 
404 داراي پروانه ساختمانی 839-1366/10/09 با زیربناي 268 متر مربع میباشد که  به 
استناد نامه بشماره 13/12999-1369/06/04 عملیات ساختمانی آن به پایان رسیده و به 
استناد نامه بشماره  21375/ح - 1377/11/11 داراي درخواست اصالح پایانکار بشماره 
11868-1370/08/23 میباشد. لذا تاکنون پایانکار صادر نگردیده است. حالیه به استناد 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک داراي زیربنا بمساحت 294.6 متر مربع میباشد لذا 
26.6 متر مربع اضافه بناي همزمانساز نسبت به زیربناي پروانه صادره دارد. همچنین مالک 
اقدام به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی بمساحت 75.32 متر مربع نموده است. لذا 
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد. به استناد خط پروژه 
بشماره 2254 بمساحت 0.22 متر مربع از اعیانات در هر طبقه در تعریض خیابان 10 متري 
قرار دارد. حالیه تمامی اعیانات در مرحله بهره برداري است و مالک درخواست صدور 
پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض اولیه لیدا شفیعی حق شناس نسبت به راي 4.96.3708 مورخ 
96.3.27 با عنایت به حضور مالک در جلسه کمیسیون و ارائه اظهارات صرف نظر از 
اینکه نامبرده اعتراض خود را مسترد نموده راي صادره بدوي عیناً تائید میگردد.

جریمه 133.92  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4211 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
کارگر 1 - 
بعد از کوچه 
قربانی - 
جنب کوچه 
باقلوایی

4-3-10195-2041-1-0-0 24
6

در خصوص اعتراض اولیه لیدا شفیعی حق شناس نسبت به راي 4.96.3708 مورخ 
96.3.27 با عنایت به حضور مالک در جلسه کمیسیون و ارائه اظهارات صرف نظر از 
اینکه نامبرده اعتراض خود را مسترد نموده راي صادره بدوي عیناً تائید میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض اولیه لیدا شفیعی حق شناس نسبت به راي 4.96.3708 مورخ 
96.3.27 با عنایت به حضور مالک در جلسه کمیسیون و ارائه اظهارات صرف نظر از 
اینکه نامبرده اعتراض خود را مسترد نموده راي صادره بدوي عیناً تائید میگردد.

جریمه 202.58  1.5
 

3100000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به صورت ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی نسقی داراي 
عرصه به مساحت تقریبی 83.70 مترمربع به صورت اسکلت بتنی در سه طبقه در دو واحد 
مسکونی ( طبقه اول و دوم تشکیل یک واحد را می دهند) به زیر بناي 336.50 مترمربع با 
قدمت سال 95 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله سربندي بوده که با توجه به نقشه 

:هاي معماري وضع موجود به صورت زیر می باشد
همکف به سطح 80 مترمربع به صورت پیلوت به ارتفاع 2.50 متر -1

طبقه اول به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت  -1
پیشروي به شارع عام می باشد

طبقه دوم به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت -2
پیشروي به شارع عام می باشد(قابل ذکر است طبقه اول و دوم تشکیل یک واحد را می 

دهند)
طبقه سوم به سطح 85.5 مترمربع که از این مقدار به سطح 5.5 متر از آن به صورت -3

پیشروي به شارع عام می باشد
 :تخلفات به شرح زیر می باشد *

به سطح  133.92 مترمربع داخل تراکم می باشد -1
به سطج 117.08مترمربع خارج از تراکم می باشد -2

.طبقه سوم به سطح 85.5 مترمربع به عنوان طبقه مازاد گزارش می گردد -3
.تا این مرحله داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -4

باستناد خط پروژه شماره 2229 فاقد عقب نشینی می باشد.در ضمن الزم به ذکر است که 
پالك متشاکی داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/3708 مورخه 96/03/27
 میباشد . گزارش فوق بر اساس شکایت پالك همسایه از پالك فوق به شماره درخواست 

.642270 قید شده  که مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما مالک با مراجعه به شهرداري هیچ گونه مدارکی  *********************
ارائه ننموده اند و در پاسخ به نامه شماره 101668-96/05/24 کمیسیون محترم ماده صد، 

*************.گزارش فوق عینا تایید می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص  78.9    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 78.9  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/08/23 4/96/4221 بدوي -
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ان
تهاي 
پامچال- 
سمت چپ

4-3-10112-19-1-0-0 24
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126000000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 2165184000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 257.76  2.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 106 مورخ 1394/12/27
 به صورت چهارطبقه روي پیلوت مشتمل بر پنج واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی با 
زیربناي 748.4 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 53.4 
مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها بوده که به پرداخت 
جریمه نقدي در حق شهرداري رشت محکوم گردیده است. متعاقبا پروانه احداث بناي 
مرحله دوم به صورت چهارطبقه روي پیلوت مشتمل بر پنج واحد مسکونی به انضمام 

زیرشیروانی با زیربناي 801.8 مترمربع صادر گردیده است. حالیه مالک با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. برابر بازدید به عمل 
آمده عملیات اجرایی در حد اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 2.24 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 234.56 مترمربع -2

کاهش مساحت راه پله و افزایش زیربناي مفید طبقات اول تا چهارم به مساحت 20.96  -3
مترمربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 8 واحد مسکونی ( طبقات دوم تا چهارم)  -4
به مساحت 78.9 مترمربع

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -5
با توجه به ضوابط پارکینگ، مجاز به اجراي حداکثر سه درب پارکینگ سه متري می  -6
باشد. لیکن در حد غرب، چهار درب پارکینگ جانمایی شده است.  لذا سه واحد پارکینگ 
مسکونی به دلیل عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ، مشمول عوارض کسري پارکینگ می 
باشد. شایان ذکر است در نقشه هاي ساختمانی ارائه شده در زمان صدور پروانه با توجه به 

.جانمایی درب هاي پارکینگ، پارك حاشیه اي تامین نمی شود
براي جانمایی انباري ها در زیرشیروانی، سربندي ساختمان به صورت دوپاره و در دو تراز 
ارتفاعی اجرا شده است. برابر پروانه صادره به مساحت 46.8 مترمربع در تعریض معابر واقع 
شده است که تایید نهایی آن منوط به اتمام عملیات ساختمانی و نماسازي ساختمان می 

.باشد
.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه 
تامل و تردید نیست و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضرورت 
قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ 532,820,250(پانصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد 

و  بیست هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 229.17  0.75
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/08/29 4/96/4226 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
فالح - 
فرعی سوم 
- سمت 
چپ - در 
دوم

4-3-10205-225-1-0-0 24
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري سه  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232,500,000
(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 75  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین بایر داراي فروشنامه عادي که مساحت آن برابر 
کروکی ارایه شده 83 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان 
دوطبقه بر روي پیلوت که پیلوت به صورت مسکونی کال در 3 واحد به زیربناي کل 229.17 
مترمربع قدمت سال 94 احداث شده است.برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات به شرح 
-2.کل زیربناي احداثی به سطح 229.17 مترمربع خارج از تراکم می باشد -1: زیر می باشد
دو متر عرض سراسري حیاط خلوت -3.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
عدم -5.حیاط مشاعی براي طبقات 1 و 2 قابل دسترسی نمی باشد-4.رعایت نمی گردد

مقداري از ملک  پیشروي غیر مجاز به شارع عام در طبقات اول و دوم-6احداث راه پله به بام
فوق در مسیر خیابان و مابقی در حریم بستر رودخانه ها قرار دارد، همچنین بدلیل قرار 
گیري در مجاور برق فشار قوي نیاز به استعالم از اداره برق می باشد که نیاز به تهیه خط 
پروژه براي موارد یاد شده می باشد***باستناد خط پروژه شماره 536-95/10/16 کل ملک 
قرار دارد بنابراین کل زیربنا خارج از تراکم می باشد.مراتب جهت دستور  G312  در کاربري

.مقتضی تقدیم می گردد
اعتراض موجهی بعمل نیامده عیناً تایید و استوار میگردد. جریمه 168.2  0.5

 
3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1396/09/11 4/96/4227 تجدید 

نظر
جاده 

فومن---ح
جتی بن 
بست 4

4-1-10508-47-1-0-0 24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم عشقی نسبت به راي شماره  4.96.4051 مورخ 
96.8.9  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 106.69 مترمربع به مبلغ  537717600(پانصد و  سی و  هفت میلیون و  

هفتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 106.69  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4227 تجدید 
نظر

جاده 
فومن---ح
جتی بن 
بست 4

4-1-10508-47-1-0-0 24
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اعتراضی از سوي مالک صورت نگرفته کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد. سایر 67.09  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 101 مورخ 1392/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به زیربناي کلی 
454.65 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.86 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 16.86 مترمربع و در مجموع -2
.چهار طبقه به زیربناي 67.44 متر مربع

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 19.43 متر مربع-3
اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد به سطح 67.09 متر -4

.مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5

.مسکونی در طبقات اول الی چهارم به سطح 2.96 مترمربع
.مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 168.2 مترمربع-6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده و اظهار نظر دقیقتر بعد از اتمام عملیات ساختمانی 
و نصب درب پارکینگ امکان پذیر میباشد.قابل ذکر است که سقف زیرشیوانی به صورت دو 
تکه اجرا گردیده است. تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در 

.هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

24
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  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي احداث سایه بان، به مبلغ 1,660,800(یک میلیون و  ششصد و  شصت 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.46  0.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4230 بدوي بلوار الکان 
- کوچه 
معین 2 - 
کوچه 
پاکشاد - 
 سمت چپ

4-3-10367-22-1-0-0 250

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 52,157,500(پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.65  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

سایر 31.61 3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/09/11 4/96/4230 بدوي بلوار الکان 
- کوچه 
معین 2 - 
کوچه 
پاکشاد - 
 سمت چپ

4-3-10367-22-1-0-0 250

با مورد قبول واقع شدن بارانداز (مشمول حکم جریمه) به متراژ 3.46 مترمربع، مقدار 
کسري پارکینگ به یک قطعه کاهش می یابد که با احراز تخلف نامبرده به استناد 
مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77500000(هفتاد و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 766,878,000(هفتصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  
هفتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 164.92  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 18مورخه 1394/05/29 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 5 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 542.5 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 28.09 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.14 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.14 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.14 مترمربع-4

 کاهش سطح زیربناي راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به سطح 13.41 مترمربع-6
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 33.65 مترمربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 31.61 مترمربع -8
(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه 
معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت 

افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
احداث سایه بان فلزي در تراز طبقه اول به سطح 3.46 مترمربع به جهت تامین پارکینگ-9
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت با سایه بان فاقد کسري -10

.پارکینگ می باشد
داراي کاهش بنا به مساحت 40.92 مترمربع به دلیل عدم اجراي انباري در زیر شیروانی 
میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
احتراما  ***************************************************
بنا درخواست مجدد کارشناسی از سوي مالک و بر اساس بازدید مورخ 96/10/02 و آزمون 
عملی،یک واحد پارکینگ تامین شده و در صورت موافقت با سایه بان احداثی (که در راي 
بدوي موافقت شده است )ملک فوق فاقد کسري پارکینگ می باشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

250

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و با عنایت به حجم کم در سطح طبقات، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 20723500(بیست میلیون و  

هفتصد و  بیست و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.37  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4238 بدوي نخودچر -
امام حسین 
---چمران

4-1-10555-4-1-0-0 251

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 56 مورخ 1392/12/14 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 400.5
 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري بوده و 

: تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیرمیباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.16 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 3.16 مترمربع و در مجموع سه -2
.طبقه به زیربناي 9.48 متر مربع

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی  به سطح 0.73 متر مربع-3
قابل ذکر است با توجه به افزایش طول درب از 4 متر به 4.6 متر و رعایت پارك حاشیه فاقد 
کسري پارکینگ بوده لکن با اخذ عوارض قانونی یک باب کسري پارکینگ مورد تایید 

.میباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را 

.دارد0مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم نظري الدمخی نسبت به راي بدوي تحت شماره 
4.95.2768 مورخ 95.11.16 مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  یک باب مغازه   به 

انضمام بالکن با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که 
حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد ؛با توجه به  انتخاب کارشناس وفق مقررات و 
تعین ارزش سرقفلی به مبلغ 1000000ریال فلذا  مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم  به پرداخت جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی 

به شماره 113552مورخ  96.6.8 به مبلغ 200000ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 31.5  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1396/08/30 4/96/4241 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
افتخاري- 
جنب 
بازارچه 
عینک

4-2-10488-6-1-0-0 25
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  24
مترمربع  که یکباب مغازه به مساحت حدود 24 مترمربع  و همچنین بالکن تجاري به 
مساحت حدود  7.5 متر مربع بر روي آن احداث گردیده ، میباشد. . ملک فوق در کاربري 
طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه فوق بصورت فعالیت شغلی  تعویض روغن 
خودرو دائر و داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد ( 5.30*1 ) میباشد و 
همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
احتراما برابر راي اعضاي محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2768 *********
مورخه 1395/11/16 ودر پی  آن مراجعه وارائه مدارك  مستند توسط مالک ، وطی بازدید 
وکارشناسی صورت گرفته برابر نقشه معماري ارائه گردیده ،این ملک  قطعه زمینی به 
مساحت 26.32 مترمربع که داراي اعیان یک واحد تجاري با صددرصد اشغال عرصه به 
مساحت 26.32 مترمربع و همچنین داراي بالکنی تجاري به مساحت 9.50 مترمربع میباشد. 
این ملک برابر نقشه برداري و طرح تفضیلی  قسمتی در مسیر خیابان بلوار شهید افتخاري و 
باقیمانده در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد که در خصوص میزان دقیق 
عقب نشینی و کاربري ها نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد. این ملک 
داراي تابلو تبلیغاتی از نوع بنر پالستیکی به ابعاد ( 1*4) میباشد، مراتب جهت صدور 
با **********************************.دستورات مقتضی تقدیم میگردد
توجه به نظر کارشناس  محترم خط پروژه  بدلیل اینکه نقشه برداري  محدوده توسط  
پیمانکار (نقشه بردار طرح مرداب عینک  ) در حال اصالح میباشد نیاز به یکماه زمان در 

  . خصوص مقدار دقیق مساحت کاربري ها و مسیر خیابان میباشد

25
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 257,829,600(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  

بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 153.47  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4246 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی-کو
چه برازنده

4-3-10165-4-1-0-0 25
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

سایر 169.04  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/09/12 4/96/4246 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی-کو
چه برازنده

4-3-10165-4-1-0-0 25
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  830138400(هشتصد و  سی میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 164.71  1.5
 

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

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

معامالتی براي طبقه چهارم به دلیل عدم رعایت عقب سازي، به مبلغ 420,336,000
(چهارصد و  بیست میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 62.55  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 94 مورخه 92/12/28  به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به متراژ 799.80 مترمربع (با ضوابط طرح تفضیلی قبلی)که 
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم 
وخارج از طول 60%  به شرح زیر میباشد(مجموع اضافه بنا به مساحت  218.24 مترمربع 

:  میباشد)
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 22.45  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 36.75 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  36.75 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  36.75 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 62.55 مترمربع(که به مساحت 25.80 مترمربع آن به  -5
دلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي میباشد)

اضافه بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت 1.77  مترمربع-6
اضافه بنا به صورت احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 21.22  مترمربع(به مساحت -7

15.77 مترمربع آن مربوط به 8 باب انباري است)
به مساحت  9.02 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -8

بناي مفید
به مساحت 169.04 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش تعداد واحد ها از 6  به 8  -9
واحد مسکونی که این بند شامل اضافه بنا نبوده وبا توجه به نامه معاونت محترم شهرسازي 

.ومعماري قید گردیده است
به مساحت 153.47  مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7  -10

ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29
تعداد واحدها از 6 به 8 واحد مسکونی افزایش یافته است.در ضمن الزم به ذکر است که با 
توجه به اینکه در زمان پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده وحالیه با توجه به اضافه نمودن یک 
درب پارکینگ رو واضافه شدن دو باب پارکینگ ،پارکینگ هاي اضافه شده به صورت اخذ 
.عوارض درآمدي گزارش شده است که جهت اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم میگردد
در خصوص اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی 
نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در 

.جدول کاربریها  و تایید پارکینگ ها مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن گواهی عدم خالف(پروانه 

.دوم سابق) را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

سایر 177.25 3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/09/11 4/96/4255 بدوي رشت - 
خیابان 
نامجو - 
روبروي 
ورزشگاه 
ازدي - 
کوچه 
یوسفی

4-3-10022-9-1-0-0 25
4

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

مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,548,574,000(یک 
میلیارد و  پانصد و  چهل و  هشت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 249.77  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و با توجه به 
موقعیت مکانی با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم 
اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 15,779,000(پانزده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 10.18  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 56 مورخه 1394/10/22 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی و به مساحت کلی 885.6 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. 

:داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.95 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.4 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.4 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.4 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68 مترمربع که از این مقدار به سطح 23.73  -2
.مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي است

مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -8
.مجموعا به مساحت تقریبی 4.62 مترمربع

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 8 واحد مسکونی به مساحت 177.25  -10
.مترمربع

داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی است ، لکن اظهارنظر نهایی در خصوص کسري  -13
پارکینگ موکول به اتمام عملیات ساختمانی و بررسی وضعیت پارکینگ ها در محل می 

.باشد
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -14

مورخ 1390/10/29 به  مساحت 10.18 مترمربع
برابر نقشه برداري ارایه شده داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.57 می باشد. الزم به 
ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك کاري بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در 

/هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
-------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده مورخه 96/10/12 بوده حالیه برابر بررسی مجدد 
و بازدید در محل و نقشه هاي ارایه شده یک واحد کسري پارکینگ مسکونی (به صورت 

.همزمان) مجددا گزارش می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1,325,000(یک میلیون و  سیصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 53  0.5
 

50000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4259 بدوي رشت - 
طرح 

مرداب-ضل
ع جنوبی 

فاز3

4-2-10603-14-1-0-0 25
5
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 158.56 
مترمربع و داراي اعیانی به صورت  ویالیی دوبلکس به مساحت 137.30  مترمربع  برابر نقشه 
برداري طرح مرداب میباشد. که برابر  طرح تفضیلی  ، از کل  عرصه به مساحت ،103.56 
مترمربع درکاربري  ورزشی  و باقیمانده به مساحت 55 مترمربع  در کاربري پارك عمومی  
فرا منطقه اي قرار دارد . و از کل اعیانی به مساحت 58.60 متر مربع از دوبلکس  در کاربري 
پارك عمومی  فرا منطقه اي  وباقیمانده  به مساحت 78.70 مترمربع  در کاربري  ورزشی قرار 
دارد و بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي ورزشی و پارك عمومی فرامنطقه اي 
کل اعیانات خارج از تراکم میباشد. همچنین از بابت واحد مسکونی یک ایستگاه کسري 
پارکینگ دارد .الزم به ذکر است ، تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 

 .یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
احتراما با توجه به مراجعه مالک به شهرداري و ارائه مدارك مستند و برابر بازدید و 

کارشناسی صورت گرفته این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت که برابر فروشنامه عادي 
داراي عر صه اي  به مساحت 139.50 مترمربع  و داراي اعیانی مسکونی که با فاصله زمانی 
ساخته شده است قسمت قدیمی ، به صورت خانه ویالیی به مساحت 53 مترمربع و قسمتی 
نوساز که بصورت یک طبقه بر روي پارکینگ در سالهاي اخیر احداث گردیده  به مساحت 
(پارکینگ 30.40 مترمربع وطبقه اول 30.40 مترمربع مسکونی ) 60.80 مترمربع که در مرحله 
پایان مرحله سفت کاري میباشد .و ازبابت یک واحد مسکونی یک ایستگاه  پارکینگ  در 
ساختمان تامین میباشد. برابر طرح تفضیلی و نقشه برداري طرح مرداب عینک کل عرصه و 
اعیان ملک درکاربري طرح توافقی ورزشی تثبیت شده قرار دارد که در خصوص میزان دقیق 
حریم کمی و کیفی آن نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد. و همچنین به 
دلیل قرارگیري این ملک در کاربري فوق کل اعیانات خارج از تراکم میباشد .مراتب جهت 
صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد .**************************** 
احتراما عین گزارش فوق در پاسخ به نامه شماره ش-ر 65823-1396 مورخه 1396/04/10 
دبیر محترم کمیسیون ماده صد در خصوص سال وقوع تخلف ( احداث بنا ) با فاصله زمانی 

.در سالهاي 68 و 90  تایید میگردد
با توجه به تصمیم شعبه 3کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/96/4969مورخه96/11/14 
و بررسی به عمل آمده برابر نقشه قدیم طرح تفصیلی مرداب عینک این ملک در کاربري 
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ورزشی قرار داشته و درطرح تفضیلی جدید نیز در کاربري طرح توافقی ورزشی تثبیت شده 
قرار دارد.بنابراین کل مساحت اعیانی خارج تراکم میباشد.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.میگردد
نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 

صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 64.24  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/12 4/96/4261 بدوي رشت 
-حمیدیان- 
خ 

دانشکده- 
شانزدهم

4-2-10232-4-1-0-0 25
6

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات، به مبلغ  563,022,000(پانصد و  شصت و  سه میلیون و  بیست و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.08  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 46,500,000(چهل و  شش میلیون و  پانصد هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 43-93/09/01 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 564.4 مترمربع 
صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.تا این 

:مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.52 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.52 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.52 مترمربع -4

فزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 39.24  -5
مترمربع(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 

صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
 مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 30 مترمربع -6
تا این مرحله داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.(قابل ذکر است تایید نهایی  -7

پارکینگ شماره 3 منوط به آزمون عملی هنگام پایانکار می باشد)
داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.21 مترمربع میباشد..الزم به ذکر است اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی 

.است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

25
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به اینکه ملک در کاربري اراضی استفاده 
مسکونی بوده، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا  به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  12,168,000(دوازده میلیون و  یکصد و  شصت 

و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 101.4  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4265 بدوي -
بلواربهشتی
--شاهد2
-واحدي

4-2-10133-410-1-0-0 25
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها،  حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ 239,400,000(دویست و  سی و  نه 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 159.6  1.25
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4265 بدوي -
بلواربهشتی
--شاهد2
-واحدي

4-2-10133-410-1-0-0 25
7

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

ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر 
می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 100 مترمربع داراي اعیان خالف 
ساز در 3 طبقه در 3 واحد مسکونی ،همکف به مساحت 87 مترمربع (که به مساحت 49 
مترمربع آن به صورت سوئیت مسکونی است)طبقات 1و2 هر کدام به مساحت 87 مترمربع 
کال به مساحت 261 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 9 سال میباشد.2 واحد کسري 
پارکینگ دارد.به مساحت 101.40 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 159.60 مترمربع 
اعیان خارج تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 852 موجود در سامانه به مساحت تقریبی 
6 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.در ضمن الزم به ذکر است 
که با توجه به اینکه رعایت ابعاد پاسیو نشده ،ولی فاقد اشرافیت به پالك هاي همجوار 

.میباشد.جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش تکمیلی شهرداري مبنی بر اینکه 
مساحت 5/91 متر مربع بناي تجاري موضوع گزارش که در سال 1394همزمانساز با 

مساحت 9 متر مربع که داراي راي جریمه با یک پنجم ارزش سرقفل به مبلغ 
38/000/000 ریال محکوم گردیده بود لذا  ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و 

مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 5/91 متر مربع 
بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس 
طی شماره ن/219 مورخ 94/12/10 به بمبلغ 124766666(یکصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  ششصد و  شصت و  شش)  ریال جریمه در 
حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 5.91  0
 

455625  , 1386 توسعه بناي تجاري 1396/10/26 4/96/4268 بدوي -
حمیدیان-
خیابان 
رزمندگان 
اسالم-نبش 
کوچه شهید 
همت - 
ساختمان 
کوثر

4-2-10181-56-1-3-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارایه شده بر اساس سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم  (مشتمل بر 
دو باب انباري به سطح 20.63 مترمربع و 10.3 مترمربع) و داراي پروانه و پایانکار می باشد. 
هر دو باب انباري به مغازه تبدیل شده که  با همین وضعیت بالمانع شماره 4/33/615083 
مورخه 1395/04/03دریافت نموده است .مغازه به مساحت 10.3 مترمربع به شغل «فروش 
مرغ» داراي فعالیت صنفی بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس بنر معمولی به ابعاد 1*2.5 
مترمربع می باشد. همچنین مغازه به مساحت 20.63 مترمربع به صورت «فروش پرده و 
تزئینات» داراي تابلو از نوع بنر معمولی به ابعاد تقریبی  3*0.5 متر در حال بهره برداري 
است. براساس خط پروژه شماره 849 به مساحت 5.35 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
کوچه 6 متري قرار دارد، که عقب نشنینی شامل دو مغازه فوق نمی شود.حالیه مالک انباري 
قطعه 5 تقاضاي پایانکار اصالحی به جهت تفکیک مغازه فوق را دارند.*** قابل ذکر است 
ملک فوق  بنا به نقشه برداري ارائه شده در وضع موجود  داراي  30.93 مترمربع بناي تجاري 
در دو واحد تجاري بوده  که با همین وضعیت پایانکار و سند به صورت انباري دریافت نموده 
است ،این در صورتی است که بنا به مدارك موجود دربایگانی داراي راي کمیسیون ماده صد ، 
از بابت 36 مترمربع تجاري در سه واحد بوده که یک واحد به سطح 10.98 مترمربع راي اعاده 
به وضع سابق را دارد و باقیمانده به سطح  25.02 مترمربع بناي تجاري در دو واحد تجاري  
داراي راي جریمه بوده و پایانکار شماره 12054 صادر شده است.حالیه با توجه به سند ارائه 
شده انباري قطعه 6 داراي توسعه بناي تجاري به صورت همزمانساز به سطح 5.91 مترمربع  

.می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

***
احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 3977-96/07/29 کمیسیون محترم ماده صد ،به 

استحضار می رساند مساحت 5.91 مترمربع به صورت همزمانساز ،متصل به 25.02 مترمربع 
تجاري  داراي صورتجلسه تجدید نظر کمیسیون ماده صد مورخ 1383/07/12 می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما بنا به درخواست واحد درآمد گواهی می گردد قطعه فوق  ****************
با همین وضعیت بالمانع نقل و انتقال به شماره 2/33/107279-92/05/24 دریافت نموده 

*************است

25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه و احداث بناي تجاري (احداث 

انباري و سرویس بهداشتی تجاري)، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ  75278400(هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هفتاد و  

هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.73  4
 

1020000  , 1373
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/12 4/96/4274 بدوي -
بهشتی-نماي
شگاه 
اتومبیل 
آرمان-نبش 
کوچه پژمان 
جنب 
باشگاه 
ورزشی دنیا

4-2-10178-338-1-0-0 25
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 12,000,000(دوازده میلیون ) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 50  2
 

120000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 151.23 مترمربع (برابر نقشه 
برداري ارایه شده) می باشد. قبال به صورت یک باب مغازه دو دهانه به مساحت 42.88 
مترمربع و فضاي باز به مساحت 72 مترمربع جهت استفاده تجاري داراي بالمانع شماره 
14410 مورخه 72/10/11 بوده، در وضع موجود به صورت نمایشگاه اتومبیل در حال بهره 
برداري است که مشتمل بر 91.93 مترمربع محوطه مسقف جهت پارك خودرو و 12.68 
مترمربع فضاي انباري و سرویس بهداشتی و حدود 46.63 مترمربع فضاي باز تجاري است. 
در خصوص تغییرات فوق نسبت به بالمانع سوابقی ارایه نشده است. لذا داراي مابه التفاوت 
به سطح 49.05 مترمربع به صورت توسعه بناي تجاري (قدمت سال 73) و احداث فضاي 
انباري و سرویس بهداشتی تجاري به سطح 12.68 مترمربع (قدمت سال 95) و 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري بر اساس ضوابط زمان وقوع تخلف می باشد. همچنین برابر خط 
پروژه شماره 849-96/07/29 به سطح تقریبی 10 مترمربع از اعیان در تعریض کمربندي 51 
متري قرار دارد. ضمنا با توجه به احداث تجاري به سطح تقریبی 18 مترمربع در محدود 2 

/متر عقب سازي مضاعف قرار دارد.  /ع.ا
-------------------------------------------

بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مورخه 96/10/02 بوده همچنین طی بازدید 
مجدد در تاریخ 97/03/06 مشاهده می شود که مالک اقدام به تخریب انباري ها نموده لذا 

.مساحت 12.68 مترمربع از تخلفات فوق کسر می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي محمدرضا فقیر رونقی  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بناي تجاري به مساحت 2.86 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 5212350(پنج میلیون و  

دویست و  دوازده هزار و  سیصد و  پنجاه)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 2.86  4
 

455625  , 1386 توسعه بناي تجاري 1396/09/18 4/96/4290 بدوي دروازه -
الکان-16 
متري 
سمیه-مبره
ن

4-3-10248-23-1-5-0 260

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 15.66 مترمربع قطعه 9 
تفکیکی که داراي پروانه وپایانکار مطابق جدول کاربریها میباشد.به شغل مشاور امالك 
وداراي تابلو به مساحت 5.50 مترمربع وبه ارتفاع 1 متر میباشد(الزم به ذکر است که مغازه 
قید شده حدودا یک سال بدون فعالیت شغلی میباشد).برابر خط پروژه شماره 1835 ضمیمه 
شده مغازه فوق به مساحت تقریبی 0.30 مترمربع در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد.با 
توجه به پایانکار اخذ شده که متراژ مغازه مطابق نقشه هاي موجود در بایگانی به مساحت 
12.80 مترمربع قید شده وحالیه با توجه به سند مالکیت ارائه شده ،داراي  2.86 مترمربع 
مابه تفاوت همزمان ساز میباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

درخصوص 48.11 مترمربع مقدار بناي مسکونی داخل تراکم، نظر به اینکه که تخلف 
مذکور (تبدیل بناي مسکونی به تجاري) مورد محاسبه در بند دیگر قرار گرفته، قرار 

گرفته لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 48.11  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/11 4/96/4292 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
باالتر از 
پمپ بنزین 
- جنب 
جزیره 
شیرین - 
نمایشگاه 
ماشین 
شهروز

4-1-10531-9-1-0-0 261

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  829 مورخ 96/8/29 ارزش 

سرقفلی مکان فوق را به مبلغ 2000,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 400000000(چهارصد میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد 

جریمه 112.34  0
 

3100000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1396/09/11 4/96/4292 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
باالتر از 
پمپ بنزین 
- جنب 
جزیره 
شیرین - 
نمایشگاه 
ماشین 
شهروز

4-1-10531-9-1-0-0 261

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قصعه زمینی به مساحت 313 متر مربع به استناد سند مالکیت میباشد که 
براي آن پروانه ساختمانی بشماره 464-1386/07/30 با زیربناي 54.2 متر مربع صادر 

گردید. مالک بر خالف مدول پروانه اقدام به احداث نمایشگاه ماشین بمساحت 25 متر مربع 
نمود. حالیه در وضع موجود مالک اقدام به تخریب نمایشگاه نموده و اقدام به احداث بدون 
مجوز اعیان بمساحت 112.34 متر مربع در 2 طبقه نموده است که از این مقدار بمساحت 
48.11 متر مربع بصورت سویت مسکونی داخل تراکم و بمساحت 64.23 متر مربع بصورت 
تجاري مازاد بر تراکم میباشد. حالیه مسکونی در مرحله قابل بهره برداري و  اعیان تجاري 
نیز در مرحله بهره برداري بشغل نمایشگاه اتومبیل دراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 12 * 1 متر 
مربع از نوع کامپوزیت میباشد. الزم بذکر است بدلیل غیر همسطح بودن بلوار شهید 
افتخاري در حد جنوب با کوچه اول خیابان تند گویان در حد شمال ، ملک بازدید شده 
بصورت 2 طبقه از حد جنوب و بصورت یک طبقه در حد شمال است. همچنین سوییت 
مسکونی و نمایشگاه خودرو داراي راه دسترسی مستقیم از طریق راه پله در حیاط مشاعی 
به یکدیگر میباشد.  بر اساس خط پزوژه 867-1633  بمساحت 6.83 متر مربع از عرصه در 
حد شمال و بمساحت 1.85 متر مربع از عرصه در حد جنوب در تعریض کوچه 10 کتري 
وخیابان 45 متري میباشد. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد. مراتب جهت 

صدور دستورات مقتضی بخضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تبدیل زیرشیروانی به انباري به مساحت 171.56 مترمربع ضمن نقض راي 
بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.75ارزش معامالتی(960/000 ریال) بمبلغ 123523200(یکصد و  بیست و  سه 
میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 171.56  0.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/05 4/96/4293 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--من
صور-کارگر

1

4-3-10148-210-1-0-0 26
2

در خصوص اعتراض آقاي غالمحسین قطب زاده نسبت به راي شماره 4.96.3866 
مورخ 96.5.17  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  1 به 0.75 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 2.17 مترمربع به مبلغ  2115750(دو میلیون و  یکصد و  پانزده هزار 

و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 2.17  0.75
 

1300000  , 1389
 , 1390

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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 534 به تاریخ 82/08/17 با زیر بناي کلی 
2410.32 مترمربع در 6.5 طبقه در 30 واحد مسکونی صادر شده است. در حال حاضر 
ساختمان به صورت 24 واحد مسکونی و عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است. در 
مرحله اول : از بابت افزایش بنا : دو مرحله به شرح زیر داراي سوابق در بایگانی تخلفات است
در همکف به سطح 58.5 مترمربع و طبقات به سطح 460.12 مترمربع و راه پله و آسانسور به 
 .سطح 37.2 مترمربع داراي راي کمیسیون شماره 4899 به تاریخ 1390/03/31 می باشد
مرحله دوم : از بابت افزایش بنا در همکف به سطح 24.49 مترمربع و در طبقات به سطح 
84.5 مترمربع و همچنین 3 واحد کسري پارکینگ هنگام صدور پروانه، در تاریخ 93/03/08 
حالیه برابر نقشه برداري ارایه  .راي کمیسیون شماره ص/200/932531 را دریافت نموده است
شده داراي افزایش بناي همزمانساز در همکف به سطح 0.31 مترمربع، افزایش بنا در طبقات 
اول تا ششم به سطح 1.86 مترمربع می باشد و همچنین در سال 93 اقدام به تبدیل 

زیرشیروانی به انباري به مساحت 171.56 مترمربع نموده است که برابر گواهی واحد تخلفات 
فاقد سوابق بوده ،الزم به توضیح است که موارد فوق قبال در قالب پرونده شماره 606079 
گزارش شده بود لکن در متن راي کمیسیون مورخه 93/12/03 به آن اشاره اي نشده است. 
ضمنا با توجه به تعداد واحدها درزمان بازدید، پارکینگ مورد نیاز تامین گردیده است و 3 
واحد کسري پارکینگ ذکر شده در گزارش منتهی به راي مورخه 93/03/08 صرفا جهت اخذ 
عوارض درآمدي که در زمان صدور پروانه دریافت نگردیده بود ، گزارش شده است که الزم 
رعایت ارتفاع .است پیش از صدور گواهی عدم خالف توسط واحد محترم درآمد بررسی شود
پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی است. همچنین مطابق نامه شماره ش ر-1393-55890 
مورخه 1393/11/05 ، صادره از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت ، راه پله اضطراري 
مطابق با ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و بند 17 مندرج در پروانه ساختمان، 
رعایت نشده است. در زمان صدور پروانه ساختمانی به سطح 80.38 مترمربع عقب نشینی 
اعالم شده است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می 

/گردد./ع.ا

26
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص تخلف ساختمانی مالک در بخش اضافه بناي مسکونی همزمانساز که در 
دادنامه بدوي، به اشتباه براي آن جریمه به میزان ارزش سرقفل لحاظ شده، نظر به 
اینکه تخلف مذکور در بخش مسکونی صورت گرفته لذا ضمن نقض این بخش از 
دادنامه بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی ، به مبلغ 1,932,000(یک میلیون و  

نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.61  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/14 4/96/4294 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
خ 

جمهوري-نب
ش ك 17

4-2-10449-15-1-0-0 26
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و، عینا تایید می گردد.

سایر 100  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق سند مفروزي یکباب خانه و محوطه داراي عرصه بمساحت 132.88 
متر مربع داراي اعیان بصورت یک طبقه روي سه باب مغازه که بابت اعیانات  شامل دو واحد 
مسکونی  همکف  بمساحت 94.63 متر مربع و طبقه اول بمساحت 145.88متر مربع (که از 
این مقدار 13متر مربع بصورت کنسول از ارتفاع 3متر سمت خیابان 16متري است) و دو باب 
مغازه بمساحت 38.25 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ  داراي راي کمیسیون تجدید 
نظر ماده صد بشماره 3184 مورخ 1390/02/28مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف 
میباشد حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده موارد خالف و مغایرت زیربنائی بشرح ذیل 
کاهش  -2احداث یکباب مغازه بسطح 18.12متر مربع با قدمت حدود یکسال -1می باشد
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول  -3 بناي مسکونی در همکف بسطح 18.19 متر مربع
تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و سه واحد کسري  -4 بسطح 1.61 متر مربع
برابر نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه  پارکینگ تجاري دارند
وضع موجود 141.84 متر مربع که مساحت وضع موجود 8.96 متر مربع از سند بیشتر است و 
به استناد  خط پروژه شماره 2238 مورخ 1396/01/23 ملک فوق از وضع موجود بمساحت 
19.40 متر مربع  (8.58متر مربع از اعیان مسکونی و 10.82متر مربع از اعیان مغازه )در 
تعریض کوچه 10متري حد جنوب و پخ دو گذر 16متري حد شرق و حد جنوب قرار دارد الزم 
به توضییح است مغازه ها فاقد تابلوي تبلیغاتی بوده و از جنوب به شمال بترتیب داراي 
فعالیت شغلی پوشاك زنانه و لوازم آرایش و مشاور امالك میباشد   مراتب جهت دستور 

 بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محسن نجفی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول بمساحت 28.3  متر مربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 153527500(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

پانصد و  بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 28.3  1.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 4/96/4295 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی- 
استقامت - 
کوچه قیام 
3- کوچه 
مدنی

4-2-10117-1-1-0-0 26
4

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 419.4 ) موضوع تخلف 
از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه فاقد وجاهت قانونی است.

سایر 419.4  0
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 8 مورخ 1395/06/17  بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 419.4 
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف اول  است که بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی تا این مرحله بشرح ذیل 

:گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 14.15 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1
 %اضافه بنا در طبقات اول بسطح 14.15متر مربع خارج از تراکم و طول 60 -2

با توجه به اینکه مالک پس از اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند کل  -3
 زیربناي پروانه صادره بسطح 419.6 متر مربع بعنوان بناي داخل تراکم گزارش شده است
الزم به توضییخح است گزارش فوق تا مرحله اجراي  سقف اول است هر گونه تغییرات پس 
از ارئه نقشه برداري تفکیکی گزارش خواهد شدرعایت پارکینگ می گردد .درخواست پروانه 

 احداث بنا مرحله دوم را دارند
با پذیرش سایه بان بعنوان پارکینگ ، ازبابت 8باب کسري پارکینگ (بمساحت 200
مترمربع )به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن 

پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 66,000,000(شصت و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 375  1.5
 

220000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/18 4/96/4305 بدوي -
قاسمیه--ك
وچه نظام 
پزشکی

4-3-10295-27-1-0-0 26
5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 2.5  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 230670000(دویست و  سی میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) 

ریال صادر می گردد

جریمه 419.4  2.5
 

220000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/09/18 4/96/4305 بدوي -
قاسمیه--ك
وچه نظام 
پزشکی

4-3-10295-27-1-0-0 26
5

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اداري به شماره 511 مورخه 77/12/25 به صورت 3 طبقه 
روي همکف به زیربناي کلی 1681.6 مترمربع صادر شده است. ساختمان در حال بهره 
برداري به صورت اداره ثبت احوال بوده و برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا بر 

 : خالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
احداث سایه بان در قسمتی از حیاط جنوبی با سازه فلزي خارج از سطح اشغال مجاز به  -1

.سطح 133.3 مترمربع
احداث موتورخانه در قسمتی از حیاط جنوبی خارج از سطح اشغال مجازبه سطح 85.42  -2

.مترمربع
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 200.68 مترمربع -3

ضمنا مالک راسا اقدام به کاهش بناي طبقه همکف به سطح 7.64 مترمربع و کاهش بناي 
طبقه اول به سطح 52.01 مترمربع و کاهش بناي طبقه دوم به سطح 55 مترمربع نسبت به 

 .پروانه صادره نموده است
: در خصوص تحلیل کسري پارکینگ ذکر موارد ذیل الزامی است

اوالً : صدور پروانه ساختمانی در سال 77 بر اساس ضابطه پارکینگ قدیمی (قبل از ابالغ 
طرح تفصیلی رشت) و بر اساس 17.5 مترمربع به ازاي هر پارکینگ انجام شده و با توجه به 
زیربنا و پارکینگ موردنیاز قید شده در فرم کنترل نقشه به ازاي هر 100 مترمربع 3 پارکینگ 

.در نظر گرفته شده است
ثانیاً : طبق نوشته کارشناس مربوطه در فرم کنترل نقشه 50.44 واحد پارکینگ 17.5 
مترمربعی مورد نیاز بوده است که برابر نقشه هاي اولیه ، 6.28 عدد آن زیر پیلوت تامین 
 شده و تعداد 44.16 عدد پارکینگ (معادل سطح 773 مترمربع) کسري داشته است

ثالثاً : از کل کسري پارکینگ فوق به سطح 103.6 مترمربع (تقریباً مابه التفاوت سطح اشغال 
مجاز 40% با سطح مورد استفاده در زمان صدور پروانه 32%) به عنوان پارکینگ مورد 
پذیرش قرار گرفته و عوارض کسري پارکینگ براي 669.4 مترمربع در هنگام صدور پروانه 
اخذ شده است. در حال حاضر با توجه به سطح اشغال موجود (ساختمان اصلی و موتورخانه) 
استفاده از فضاي باز به عنوان پارکینگ منتفی شده است. (الزم به توضیح است برابر ضوابط 
شهرسازي امکان استفاده از فضاي باز به عنوان پارکینگ صرفا روي مابه التفاوت سطح 
اشغال مجاز با سطح اشغال موجود وجود دارد که در وضع موجود سطح اشغال موجود از 

سطح اشغال مجاز بیشتر شده است)
حالیه با توجه به اضافه بناي صورت گرفته کل پارکینگ مورد نیاز جهت زیربناي مفید اداري 
928 مترمربع (تعداد 53 عدد پارکینگ 17.5 مترمربعی) خواهد بود که مابه التفاوت آن با 
عوارض پرداختی ، معادل 15 عدد کسري پارکینگ است و  در صورت پذیرش سایه بان به 

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.عنوان پارکینگ ، این مقدار به 8 واحد تقلیل پیدا خواهد کرد
با توجه به عقب سازي ساختمان رعایت عرض گذر در هنگام پایانکار الزامی است. درخواست 

/گواهی عدم خالف دارند. /ع.ا
-------------------------------------------------------------

----
نیاز به ایجاد کاربري فرعی «سایه بان» در کاربري اصلی «اداري» است که در سامانه بی تی 
نت با شماره 18265 ثبت شده است. لذا تا زمان حل مشکل فعال در ستون کاربري ها و 

.ردیف تحلیل خالف از کاربري فرعی «پارکینگ اداري» استفاده شده است
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ497078400(چهارصد و  نود و  هفت 

میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 73.97  2
 

3360000  , 1395 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/09/18 4/96/4306 بدوي رشت 
-استقامت 
کوچه شهید 
رجایی 
کوچه 
--سوم

4-2-10280-9-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ساختمان بازدید شده داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 81 مورخ 1393/12/27 با 
زیربناي 1510.4 مترمربع به صورت 5 طبقه روي پیلوت مشتمل بر 10 واحد مسکونی به 
انضمام زیرشیروانی می باشد. ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و بر اساس بازدید به 
عمل آمده و نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر، گزارش تخلفات ساختمانی به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.78 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 21 مترمربع (5.25 مترمربع در هر طبقه) -2
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 42.85 مترمربع که از این مقدار به مساحت 37.6 -3
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده و مابقی به صورت توسعه طبقه می 

.باشد
زیرشیروانی فاقد اضافه بنا بوده لیکن شش باب از انباري هاي جانمایی شده داراي اضافه  -4

.بناي مازاد بر 5 متر، جمعا به مساحت 2.14 مترمربع می باشند
کاهش مساحت راه پله و افزودن به فضاي مفید بناي مسکونی طبقات، به مساحت 0.2  -5

(مترمربع. 0.04 مترمربع در هر طبقه
مجموع اضافه بناهاي فوق الذکر کمتر از 5 درصد زیربناي کل مندرج در پروالنه ساختمانی 
می باشد. برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. برابر نقشه هاي ارائه شده 10 واحد 
پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد، لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها 
منوط به کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ می باشد.  حالیه با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر، تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

26
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در خصوص تخلف ساختمانی خانم منیرالسادات قوامی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً  
بمساحت 27.22  متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

126573000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال 
صادر و اعالم میدارد.

جریمه 27.22  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/21 4/96/4309 بدوي خیابان 
نامجو- 
کوچه زیور

4-3-10023-9-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 110 مورخه 1394/12/27 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 772.2 مترمربع صادر شده است. در یک مرحله 
از بابت اضافه بنا به سطح 8.82 مترمربع در همکف داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2838 مورخه 1395/08/18 بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم را در تاریخ 1395/11/16 
دریافت نموده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري است و برابر نقشه 
برداري و نقشه هاي معماري ارایه شده داراي اضافه بنا و مغایرت نسبت به سوابق فوق الذکر 

:به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.19 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 9.01 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 9.01 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 9.01 مترمربع -4

کسري حدنصاب فضاي سبز (با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده تا این مرحله) به  -5
.سطح 30 مترمربع

ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.73 مترمربع می باشد. اظهارنظر نهایی در 
خصوص اضافه بناها و سایر تخلفات احتمالی در آینده، موکول به اتمام عملیات ساختمان و 
ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی می باشد. همچنین رعایت ارتفاع پیلوت و 

/دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

26
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با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 50  0
 

780000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/18 4/96/4341 بدوي رشت بلوار 
شهید 
فومنی 
انتهاي بلوار 
روبروي 
کوچه 

آسایش 18

4-2-10497-69-1-0-0 26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه با فعالیت شغلی تعویض روغن بمساحت 103.32متر مربع و 
انبار پشت مغازه بمساحت 13.28متر مربع که بدون مجوز و خالفساز  برروي عرصه نسقی 
بمساحت 160.37 متر مربع با قدمت حدود 2سال  احداث شده است داراي دو عدد تابلوي 
تبلیغاتی بنر معمو لی به ایعاد( 5.40متر 1.20متر) و( 5.40*1.115متر)   میباشد برابر طرح 
تفصیلی کل ملک در مسیر حیابان قرار دارد تعداد دو واحد کسري پارکینگ دارد مراتب 

 جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

26
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره ك ش / 
591 مورخ 1396/09/11 ، اصول فنی ، بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه 
به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 107/4 متر مربع بناي خارج تراکم بمبلغ 
332,940,000(سیصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 107.4  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 4/96/4343 بدوي رشت - 
حافظ 
اباد-ك 
شهید دانش 
حجتی - بن 

بست 22

4-1-10412-16-1-0-0 26
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حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره ك ش / 
591 مورخ 1396/09/11 ، اصول فنی ، بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه 
به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 
یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 185/40 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 57474000(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 185.4  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی به مساحت 
تقریبی 120 متر مربع و  به صورت سه طبقه روي پیلوت با زیر بناي کلی 280 متر مربع می 
باشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 

:میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
همکف به مساحت تقریبی 70 مترمربع به صورت پیلوت. 2-طبقه اول و دوم و سوم هر  -1
طبقه به مساحت تقریبی 70 متر مربع و در مجموع سه طبقه به مساحت 210 متر مربع.  از 
.اعیانات به مساحت 166 متر مربع داخل تراکم و 114 متر مربع خارج تراکم میباشد

به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر 
در خصوص ابعاد و تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از تهیه خط پروژه 

امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 31326 مورخ **********
1396/02/21 مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت 123.6 مترمربع بدون 
مجوز  یک باب ساختمان مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی به 
زیربناي کلی 385.18 مترمربع احداث گردیده و فاقد کسري پارکینگ میباشد.ساختمان از 
جنس اسکلت بتن آرمه با قدمت تقریبی سال 95میباشد..برابر خط پروژه شماره 592 فاقد 
عقب نشینی بوده..از اعیانات به سطح 185.4 متر مربع داخل تراکم و به سطح 199.78 متر 
مربع خارج از تراکم بوده که از این مقدار به سطح 92.38 متر مربع به صورت یک طبقه مازاد 

*************.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

26
9

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي تراکم اعطایی، به مبلغ 87,158,400(هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  
پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.88  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4344 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بن بست 4 
متري

4-3-10315-30-1-0-0 270

  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 
معامالتی براي طبقه مازاد چهارم، به مبلغ 1,205,358,000(یک میلیارد و  دویست و  

پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.45  2.75
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص توسعه بناي مازاد بر مدلول پروانه، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  732,816,000(هفتصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  شانزده 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 145.4  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4344 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بن بست 4 
متري

4-3-10315-30-1-0-0 270
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره  
55-94/10/22 در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل422.55 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري میباشد و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر 
تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشند:(متراژ کل اضافه بنا 

    275.85 مترمربع)
.اضافه بنا در همکف به سطح 36.35 مترمربع-1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 36.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 36.35 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 36.35 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه چهارم) در یک واحد مسکونی به سطح  -5
.130.45 مترمربع

 کاهش سطح زیرشیروانی بمساحت 25.42 متر مربع -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت پیوست ضوابط قدیم  -7
طرح تفضیلی شهر رشت که در صورت تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي 
مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را 
بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم 
نماید.  بر این اساس اضافه بنا خارج از حد تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، 
به مساحت  51.88 مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب 

.می گردد
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته که بصورت طبقه مازاد می باشد کسري  -8

.پارکینگ ندارد
درخصوص رعایت عقب نشینی و تجاوز یا عدم تجاوز به شارع  تراس ضلع جنوب غربی 
طبقات بر روي پخ  نیاز به انعکاس وضع موجود ملک بر روي  خط پروژه می باشد مراتب 
جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.****به استناد خط پروژه1517 ملک فوق فاقد 

. عقب نشینی است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
---------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7723-1397/12/09اعالم میدارد که 
تعهدي از مالک در خصوص تراکم اعطایی اخذ نشده ، لذا به استناد نامه 96/11/30033

/ص-1396/06/29 از اداره کل راه و شهرسازي و نامه بشماره  ب/915125/ص-1391/04/28
شهرداري رشت و  نامه دیگر بشماره 28281/730-1393/06/02 اداره کل راه و شهرسازي ( 
تماي نامه ها به پیوست تقدیم میگردد ) شهرداري ملزم گردیده است که در صورت تخطی 
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مالکان از مصوبات کمیسیون ماده 5 کلیه تراکم اعطا شده به عنوان تخلف ساختمانی به 
دبیرخانه کمیسیون ماده صد اعالم گردد.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 249.27  0
 

3100000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1396/10/09 4/96/4358 تجدید 
نظر

یخسازي -
شهداي 
گمنام 
-جنب 
نمایشگاه 
خانه ماشین

4-2-10427-22-1-0-0 271

در خصوص اعتراض آقاي شهرام گلرنگ عربانی و شرکاء نسبت به راي شماره 
4.96.3532 مورخ 96.4.13 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه به شماره 85-93/12/14 بصورت تجاري مسکونی(یک طبقه 
مسکونی روي یک باب مغازه)  و با زیر بناي کل 182.60 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و برابر بازدید صورت گرفته و نقشه برداري ارائه 

:شده موارد خالف به شرح ذیل تقدیم میگردد
.اضافه بناي مغازه به مساحت 1.09 مترمربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-1
.تغییر جانمایی ساختمان از شمال پالك به جنوب پالك(بدون تغییر زیربنا) -2

تبدیل محوطه باقیمانده پالك فوق به فضاي باز تجاري به سطح 248.18 مترمربع که از -3
این مقدار به سطح 99 مترمربع بصورت تبدیل محوطه 5 متر عقب سازي به محوطه تجاري 

.میباشد
از مغازه و محوطه تجاري ملک فوق به عنوان نمایشگاه ماشین استفاده میگردد که بابت -4
ان نیاز به تامین 6 واحد پارکینگ بدون مزاحم میباشد و با توجه به تامین 5 واحد واحد 
پارکینگ مستقل، یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد.(الزم به ذکر است یک واحد 
پارکینگ نیز در محوطه 5 متر عقب سازي جانمایی گردیده است که در صورت موافقت با 
محوطه 5 متر عقب ساز به عنوان محوطه تجاري کسري پارکینگ اعالم شده منتفی 

میباشد)
الزم به ذکر است زیربناي طبقه همکف 7.52 مترمربع و زیربناي طبقه اول1.62 مترمربع 
.کاهش یافته است، ضمنا ادامه راهپله تا بام به سطح 14.30 مترمربع اجرا نشده است

ضمنا بر روي قسمت پخ دروازه احداث گردیده است که مسدود نمودن ان در زمان پایانکار 
.الزامی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدصادق علیزاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه4  رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات و احداث یکطبقه مازاد ، توسعه 

بناي تجاري ، احداث سایبان ، میزان تراکم اعطایی و دو واحد کسري پارکینگ 
مسکونی جمعاً بمساحت 566.66 متر مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف در خصوص اضافه بنا 
در همکف و احداث سرویس بهداشتی جمعاً به متراژ 40.60 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 204624000 ریال صادر و اعالم میدارد. اما در خصوص احداث سایبان 17.15 

مترمربع بلحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي ؛ به استناد تبصره یک ماده صد 
قانون شهرداري حکم به تخریب بناي مذکور  صادر و اعالم میدارد.

جریمه 57.75  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/18 4/96/4359 بدوي -
استقامت-ش
هید 

بهشتی-بن 
بست چهارم

4-2-10084-60-1-0-0 27
2

در خصوص اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم و تبدیل فضاي مشاعی راه پله در 
همکف و طبقات به بناي مفید مسکونی جمعاً به متراژ 157.87 مترمربع مترمربع 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی بمبلغ 795,664,800(هفتصد و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  
شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 157.87  1.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 120.4 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ202,272,000(دویست و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار )  ریال صادر 
و اعالم میدارد.

جریمه 120.4  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخ 92/11/16 با زیر بناي کل 
625.3 مترمربع به صورت 4 طبقه بر روي یکباب مغازه با ارتفاع 3.4 متر صادر گردیده 
است.داراي موافقت بند 12 مورخ 92/08/05 کمیسیون ماده 5 جهت احداث ساختمان به 
صورت 4 طبقه روي یکباب مغازه به مساحت 24.3 مترمربع و با تامین 3 واحد پارکینگ 
میباشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام 

:به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
مازاد بر تراکم از بابت افزایش زیربنا در طبقه  همکف به سطح 57.75 مترمربع که از این  -1
این مقدار به سطح 4.81 مترمربع به صورت احداث انباري و سرویس بهداشتی در حیاط 

مشاعی و همچنین سایبان فلزي با سقف ایرانیت متصل به اسکلت ساختمان به سطح 17.15
.مترمربع جهت تامین 2 واحد پارکینگ میباشد

توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به بناي تجاري به سطح 26.21  -2
مترمربع

مازاد بر تراکم از بابت افزایش بنا در طبقات 1 الی 4  هر طبقه به سطح 34.03 و در -3
.مجموع به سطح 136.12 مترمربع

. احداث یک طبقه مازاد به صورت 1 واحد مسکونی به سطح 154.43 مترمربع -4
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله در همکف و طبقات به فضاي مفید  -5

.مسکونی به سطح 21.75 مترمربع
احداث راه پله به بام به سطح 12.25 مترمربع (لکن به دلیل دریافت پروانه جهت راپله  -6

 آسانسور در طبقه زیرشیروانی زیربناي فوق موضوع تخلف نمیباشد.)
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد(لکن در صورت تایید کمیسیون ماده  -7

صد در مورد سایبان احداثی کسري پارکینگ منتفی میباشد.)
با توجه به اینکه مجموع اضافه بناي فوق بیشتر از 5% زیربناي پروانه است ، تراکم -8
.اعطایی هنگام صدور پروانه  به سطح 120.4 موضوع تخلف ساختمانی می باشد

برابر نامه سازمان آتش نشانی مورخ 93/10/16 مالک میبایست نسبت به احداث ایستگاه -9
.مشترك اقدام نماید که فضاي ایستگاه مشترك در محل تعبیه نشده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 226733 مورخ 96/11/10 ******
مبنی بر بررسی وضعیت پارکینگ اظهار میگردد که در در صورت تخریب سایه بان داراي 2 
واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.لذا در صورت عدم تخریب سایبان فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.قابل ذکر است در بازدید مشاهده گردید که سایبان با سازه اصلی به 
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صورت یکپارچه اجرا گردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
*******.گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 

57726 مورخ 96.03.28  معادل  322000000(سیصد و  بیست و  دو میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 308.44  0
 

445500  , 1384
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/23 4/96/4361 تجدید 
نظر

ج فومن -
ك موسی 
--زاده

4-1-10668-402-1-0-0 27
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,451,375,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 900  1
 

445500  , 1384
 , 1390
 , 1393

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید با احترام، مکان بازدید شده  یک باب «تاالر پذیرایی» مشتمل بر اعیانات متعدد بوده که بر 
روي سه قطعه زمین نسقی مجموعا به مساحت 1904.1 مترمربع (برابر سوابق موجود و 
فروشنامه رایه شده و 1871.33 مترمربع برابر نقشه برداري ارایه شده ) احداث گردیده 
است. از بابت قسمتی از بناي احداثی قبال در دو مرحله داراي سوابق در بایگانی تخلفات می 

 : باشد
.در مرحله اول : از بابت اعیان احداثی به صورت تاالر پذیرایی به مساحت 542.7 مترمربع -
در مرحله دوم : از بابت احداث دفتر کار و مدیریت در طبقه اول به مساحت 33.2 مترمربع  -
، احداث بارانداز در محوطه به مساحت 36.1 مترمربع ، احداث اتاقک نگهبانی به مساحت 
4.4 مترمربع، توسعه سرویس بهداشتی و انباري به مساحت 8.5 مترمربع، احداث سایه بان 
ورودي به مساحت 16.7 مترمربع، احداث راهروي مسقف به مساحت 96.4 مترمربع، توسعه 
سالن پذیرایی بانوان در همکف به مساحت 70.9 مترمربع، توسعه سالن شام در همکف به 
.مساحت 145 مترمربع، احداث سالن پذیرایی در طبقه اول به مساحت 298 مترمربع
که موارد فوق جمعا به زیربناي کلی 1251.9 مترمربع داراي سوابق در بایگانی خالف می 
باشند. حالیه طی بازدید و پس از ارایه نقشه برداري، مشاهده شد که مالک در سال 93 
مجددا اقدام به احداث محوطه مسقف متصل به حد شرق بناي قبلی به مساحت 137.97 
مترمربع، تعداد شش عدد آالچیق (سایبان) با مصالح فلزي جمعا به مساحت 104.67 

مترمربع و احداث بارانداز در منتهاالیه جنوبی محوطه به مساحت 48.8 مترمربع نموده است. 
همچنین داراي افزایش بناي همزمانساز به مساحت 17 مترمربع نسبت به آخرین سوابق 

 .موجود می باشد
همچنین با توجه به ضوابط زمان وقوع تخلف در مرحله اول داراي 10 واحد کسري پارکینگ 
تجاري و در مرحله دوم 14 واحد کسري پارکینگ تجاري و با توجه به ضوابط جاري پارکینگ 
در خصوص تخلف جدید در سال 93 داراي 12 کسري پارکینگ تجاري می باشد. مراتب 

/جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
-------------------------------------------------------------

--------
پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/96/3787 مورخه 1396/05/07مالک 
جهت تامین پارکینگ مورد نیاز ، یک قطعه زمین نسقی به مساحت 1320 مترمربع (طبق 
نسق نامه) با فاصله حدود 20 متر در حد  شمال ملک فوق معرفی نموده است که برابر نقشه 
برداري ارایه شده تعداد 46 عدد پارکینگ در آن جانمایی نموده است که در صورت پذیرش 

 .آن توسط کمیسیون محترم ، پارکینگ موردنیاز را تامین می نماید
-------------------------------------------------------------
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--------
احتراما پیرو نامه شماره 158953-95/08/06 صادره از دبیرخانه کمیسیون محترم ماده صد 
:، وضعیت قرارگیري عرصه و اعیان در مسیر و کاربري هاي مختلف به شرح زیر است

به سطح تقریبی 384.62 مترمربع در مسیر خیابان 16 متري حد شمال (78 مترمربع از  -1
اعیان و 306.62 مترمربع از عرصه)

به سطح تقریبی 600.01 مترمربع در کاربري پارك هاي عمومی فرامنطقه اي (58.37  -2
مترمربع از اعیان و 541.64 مترمربع از عرصه)

به سطح تقریبی 158.08 مترمربع از اعیان در مسیر بن بست حد جنوب (مطابق طرح  -3
تفصیلی)

به سطح تقریبی 613.48 مترمربع در کاربري تفریحی گردشگري تثبیت شده (72.09  -4
مترمربع از اعیان و 541.39 مترمربع از عرصه)

به سطح تقریبی 115.14 مترمربع از اعیان در کاربري کارگاه هاي تولیدي و تجاري -5
/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

------------------------
توضیح جهت واحد درآمد : مساحت کل عرصه به میزان 665.23 مترمربع نسبت به سوابق 
قبلی افزایش داشته است که از این مقدار به سطح تقریبی 155 مترمربع در مسیر و به سطح 
(پارکهاي عمومی فرامنطقه اي) قرار دارد. (مساحت  G111 تقریبی 510.23 مترمربع در کاربري
زمین باقیمانده تا عمق 25 متر به سطح 418 مترمربع و از 25 تا 125 متر به سطح 92.23 
مترمربع) همچنین اعیان مستقر در این قسمت شامل آالچیق ها به سطح 104.67مترمربع و 

.بارانداز به سطح 48.8 مترمربع می باشد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 244684800(دویست و  چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 84.96  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4367 بدوي یخسازي-بل
وارشهداي 
گمنام-خج
سته-کوچک
ي-بن 6 
متري

4-1-10425-20-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  437 مورخه 86/07/14 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به متراژ 203.79 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم وخارج از طول 60%  به شرح زیر 

:  میباشد(مجموع اضافه بنا به مسا حت 84.96 مترمربع)
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  28.32 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 28.32  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  28.32 مترمربع-3
.رعایت ارتفاع پیلوت  در زمان پایانکار الزامی است

با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
.قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت

حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف(پروانه دوم 
قدیم)را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

27
4

در خصوص تخلف ساختمانی خانم طاهره خیاط سیاهخالسر موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ؛ و کاهش سطح راه 
پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 103.68 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 3401395200(سه میلیارد و  چهارصد و  یک میلیون و  

سیصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 103.68  1.5
 

3360000  , 1394
 , 1395

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/10/09 4/96/4370 بدوي رشت 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی- خ 
-قلی زاده

4-3-10035-28-1-0-0 27
5

اما در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 571.20 ) موضوع 
تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه  فاقد وجاهت قانونی 

است.

سایر 571.2  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه مرحله اول به 
شماره 58-94/10/22در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل 571.20 مترمربع صادر گردیده است. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد و تا این مرحله مالک اقدام به 
:دریافت پروانه مرحله دوم ننموده اند و دراي تخلفات ذیل بر خالف مدلول پروانه میباشد

.اضافه بنا در همکف به سطح 19.42 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.42 مترمربع -2
 .اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.42مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 19.42مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راهپله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات  -5
 .مجموعا به سطح 26 مترمربع

برابر ضوابط طرح تفصیلی جدید صدور پروانه هاي ساختمانی بصورت 3 مرحله اي  -6
میباشد که مرحله اول تا پایان فونداسیون و پروانه دوم از زمان اجراي فونداسیون تا زمان 
اتمام سفت کاري و پروانه مرحله سوم از زمان اتمام سفت کاري تا زمان صدور پایانکار معتبر 
میباشد و در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مرحله 
بعدي کل زیربناي احداثی تخلف محسوب میگردد، در نتیجه با توجه به اینکه بابت ساختمان 
فوق در مرحله اتمام فونداسیون پروانه مرحله دوم اخذ نگردیده و حالیه عملیات ساختمان 
در مرحله سفت کاري میباشد، کل زیربناي پروانه صادره به مساحت 571.20 مترمربع 
بصورت خالف ساز محسوب میگردد(الزم به ذکر است کل زیربناي پروانه در حد تراکم 

.میباشد)
.داراي کسري فضاي باز به سطح 5 مترمربع می باشد -7
.ضمنا سطح زیرشیروانی 4.83 مترمربع کاهش یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

27
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 25500000
(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/09/18 4/96/4386 تجدید 
نظر

رشت - 
احمدگوراب 
- کوچه 
اسماعیل 
حسن زاده 

- الله 9

4-1-10648-67-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست،  به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 269/6/ع  مورخ 

96/10/3 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 177570000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 35514000(سی و  پنج میلیون و  پانصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 19.73  0
 

1020000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/09/18 4/96/4386 تجدید 
نظر

رشت - 
احمدگوراب 
- کوچه 
اسماعیل 
حسن زاده 

- الله 9

4-1-10648-67-1-0-0 27
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که برابر کروکی ارایه شده بر روي آن یک باب 
مغازه فاقد مجوز به مساحت 19.73 مترمربع با ارتفاع میانگین تقریبا 3 متر با مصالح آجري و 
قدمت سال 1394 ، فاقد بالکن فاقد تابلو و فاقد فعالیت صنفی احداث شده است. مشمول 
یک واحد کسري پارکینگ تجاري است. برابر خط پروژه شماره 2149-95/05/30 به سطح 
تقریبی 3  مترمربع از اعیان در تعریض گذر 12 متري قرار دارد. درخواست بالمانع جهت اخذ 

/انشعاب برق دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان و اینکه ملک در 

کاربري مسکونی قرار دارد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا ضمن نقض راي بدوي، 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  43573600
(چهل و  سه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 140.56  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/19 4/96/4389 تجدید 
نظر

بلوار 
افتخاري - 
ولکس - 
خیابان 
باقرالعلوم - 
سمت راست 
- کوچه دوم 
- جنب 
پالك 3

4-2-10707-16-1-0-0 27
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي خارج تراکم، با اعمال 

ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 306,621,000
(سیصد و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  یک هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 131.88  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً،مکان ارائه شده قطعه زمینی داراي فروشنامه عادي به مساحت تقریبی 100 مترمربع 
که مساحت آن پس از رعایت عقب نشینی مساحت آن به سطح 87.85 مترمربع کاهش 
یافته است . داراي اعیان خالف ساز بصورت 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بمساحت حدود 
351/40 مترمربع با اسکلت بتنی به قدمت تقریبی سال 93 میباشد.کسري پارکینگ ندارد.به 
مساحت 140.56 مترمربع از اعیان داخل تراکم و بمساحت 210.84 مترمربع خارج تراکم می 
باشد که از این مقدار به سطح 87.85 مترمربع به صورت یک طبقه مازاد میباشد.قابل ذکر 
سقف طبقه دوم کال بصورت بام تهرانی است ( طی بازدید مورخ 96/05/24 بام تراسی 

بوسیله چوب و حلب  طبق تصاویر پیوستی پوشانده شده است).در حد شرق داراي پنجره و 
اشرافیت به حد شرق می باشد لذا برابر فروشنامه ارائه شده حد شرق به جاده احداثی اعالم 
گردیده است اما در وضع موجود به صورت زمین بایر می باشد و در طرح تفصیلی نیز به 
کوچه اشاره اي نشده است حالیه با توجه به اینکه ملک فوق به صورت فروشنامه می باشد 

امکان تهیه خط پروژه در این خصوص وجود ندارد..باستناد خط پروژه شماره 
988-96/04/17 بدون در نظر گرفتن کوچه یاد شده فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به اینکه متراژ 15.75 متر مربع در راي بدوي بررسی نشده است لذا مقتضی 
است در قالب پرونده بدوي جدید مورد رسیدگی قرار گیرد . 

جریمه 15.75  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4391 تجدید 
نظر

یخسازي -
چمارسرا-بل
وار شهداي 
 گمنام

4-1-10419-1-1-0-0 27
8

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

ساختمان جمعاً بمبلغ 1675766400(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  
هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 249.37  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 167409-96/8/22 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  2980000000(دو میلیارد و  نهصد و  هشتاد میلیون ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 239.17  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در زیرزمین  ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ  150,595,200(یکصد و  پنجاه میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  
دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.82  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4391 تجدید 
نظر

یخسازي -
چمارسرا-بل
وار شهداي 
 گمنام

4-1-10419-1-1-0-0 27
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در زیر شیروانی ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  93240000(نود و  سه میلیون و  دویست و  چهل هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.5  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص    66.33    متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.و راي بدوي عینا تایید می گردد.

جریمه 66.33  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 75 مورخه 94/12/27 به صورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و پیلوت به ارتفاع 5.4 داراي دو باب مغازه فاقد بالکن و 
زیرزمین به جهت تامین پارکینگ (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 643.65 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می باشد.تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه زیرزمین به مساحت 44.82 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به سطح 60.07 مترمربع -2
 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 91.77 مترمربع  -3

احداث بالکن تجاري به سطح 147.4 مترمربع - 4
اضافه بنا در نیم طبقه به سطح 15.75 مترمربع - 5
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 62.89 مترمربع - 6
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 62.89 مترمربع - 7
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 62.89 مترمربع -7
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 18.5 مترمربع -8

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 66.33   -9
مترمربع (الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 

صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
.شش واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -10

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
احتراما در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره  *********************
183282 مورخ 1396/09/13 ،در خصوص درج آیتم کسري پارگینگ به استحضار می رساند 
در فرم تحلیل دو ردیف فرم ایجاد شده بود که در ردیف مربوط به تاریخ 96/02/19 آیتم 
کسري پارکینگ درج گردیده بود.حالیه در فرم ارسالی از ردیف غیر پرینت گرفته شده 
.است.ردیف قدیم از سیستم حذف گردید.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما در هنگام دریافت گواهی عدم خالف عملیات  *********************
***************ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، نظر به عدم ضرورت قلع 
بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 157,855,500
(یکصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 31.89  1.5
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4392 بدوي دروازه -
الکان--نب
ش عمادیه

4-3-10320-142-1-0-0 27
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حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک و مدارك موجود در پرونده، در 
خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري (تبدیل سه باب به چهار باب)، نظر به موقعیت 
مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 351/96 مورخ 96/9/28 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 6652300000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1330460000(یک میلیارد و  سیصد و  سی میلیون و  چهارصد 
و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 110.64  0
 

3300000  , 1388
 , 1394

احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 660,000,000(ششصد و  شصت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکباب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت که از بابت طبقه همکف  
به صورت سه باب مغازه بمساحت 90 مترمربع و و طبقه اول به صورت مسکونی بمساحت 180
 متر مربع با مجموع زیربنا 270 متر مربع داراي بالمانع شماره 2/33/24154 مورخ  

86/09/14 می باشد حالیه مالک بدون مجوز درحال تعمیرات و احداث راه پله از جنس فلزي 
در فضاي حیاط غربی و آهن کشی مغازه نموده و با تخریب راه پله اصلی ساختمان اقدام به 
احداث یکباب مغازه دیگر نموده وضع موجود با توجه به نقشه برداري رارئه شده به صورت 

 :ذیل می باشد
:همکف شامل چهار باب مغازه  که از شمال و جنوب به صورت

مغازه اول بسطح 29.52 مترمربع فاقد بالکن داراي تابلوي تبلیغاتی بنر نور پردازي شده  -1
 به ابعاد 3.38** 0.8 مترمربع تحت عنوان کاالي برق مهدي زاده

مغازه دوم  بسطح 28.19 مترمربع داراي بالکن به سطح 9.41 مترمربع داراي تابلو  -2
تبلیغاتی نور پردازي شده به ابعاد3 متر* 0.8متر تحت عنوان اغذیه

مغازه سوم بسطح 29.01متر مربع داراي بالکن بسطح 9.87 مترمربع داراي فعالیت صنفی  -3
 به شغل خواربار فروشی

مغازه چهارم بسطح 74.73 متر مربع داراي بالکن بسطح 19.91 متر مربع با فعالیت شغلی  -4
داروخانه دکتر شهبازي  و تابلوي تبلیغاتی نور پردازي شده به ابعاد 3.70**0.8 مترمربع و 
4.45متر *0.8متر (قابل ذکر است از بابت بالکن به سطح 12 مترمربع داراي سوابق بوده که 

اکنون تخریب نموده و بالکن جدید احداث نموده است)
 راه پله  دسترسی به طبقه اول در حیاط غربی بسطح 15.72متر مربع -5

طبقه اول بسطح 195.82متر مربع در یک واحد مسکونی  که ازاین مقدار 16.82متر مربع  -6
بصورت پیشرفتگی به  سمت بلوار الکان به ارتفاع حدود سه متر می باشد و به سطح 16.17 

مترمربع به صورت تراس غیر مسقف می باشد
 :بنابراین موارد خالف نسبت به اخرین بالمانع صادره بشرح ذیل میباشد

الف)توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 71.45 مترمربع  ( مساحت مغازه ها از 90 مترمربع 
به 161.45متر مربع افزایش یافته است ) همچنین با حذف راه پله قبلی دسترسی به طبقه 
اول تعداد مغازه ها ازسه باب به چهار باب افزایش یافته است.قسمتی از توسعه بناي تجاري 
یاد شده به سطح 38 مترمربع با توجه به فیش برق ارائه شده در سال 88 صورت گرفته و 

.مابقی با قدمت سال جاري می باشد
ب)احداث بالکن خالفساز به سطح 9.41 مترمربع جهت مغازه دوم و احداث بالکن خالفساز 
بسطح 9.87 مترمربع جهت مغازه سوم و احداث بالکن خالفساز بسطح 19.91متر مربع جهت 

مغازه چهارم (داروخانه ) با قدمت سال جاري
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ج) احداث راه پله دسترسی به طبقه اول در حیاط غربی بسطح 31.89 متر مربع با قدمت 
سال جاري که از این مقدار به سطح 16.17 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف می باشد

د)تعداد چهار واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
. مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

  
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 498123500(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  

بیست و  سه هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 91.82  1.75
 

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

1396/10/02 4/96/4394 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
خیابان 
شهید 
قلیزاده - 
کوچه 
اسالمی

4-3-10065-15-1-0-0 280
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید جهت پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 30 مورخ 1395/11/03 به صورت 3.5 
طبقه در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 480.8 مترمربع صادر شده است.  قبال در مرحله  
اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به سطح  18.6 مترمربع داراي سوابق در 

بایگانی تخلفات بوده و پس از آن در تاریخ 1396/05/10 پروانه مرحله دوم بشماره 30دریافت 
نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است با توجه به نقشه برداري 

 ارائه شده موارد خالف نسبت به پروانه مرحله دوم بشرح ذیل است
 کاهش بنا در طبقه همکف بسطح 0.09 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 55.53متر مربع (هر طبقه 18.51متر مربع  --2
 %)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش سطح راه پله به بام بسطح 6.12مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 36.29مترمربع  -5

(در مجموع همکف و طبقات (9.12+8.93*3
رعایت پارکینگ می گردد بدلیل افزایش طول درب پارکینگ و عدم تاثیر در پارك حاشیه 
اي برابر پالن معماري ارائه شده اخذ عوارض درآمدي جهت یک واحد  پارکینگ  در زمان 
پایانکار الزامی است درخواست پروانه احداث مرحله سوم را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

 تقدیم میگردد

280

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.75برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 44625000(چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  بیست 

و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.75
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/02 4/96/4404 بدوي -
حمیدیان-د
-انشکده

4-2-10232-1-1-0-0 281

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
170623-96/8/25 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   112000000(یکصد و  

دوازده میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 28.08  0
 

1020000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی  به مساحت  207.8
مترمربع مطابق سند (تفکیکی)  می باشد.از بابت اعیانات داراي بالمانع شماره 16753 مورخ 
1370/12/14 بوده و مالک بعد از آن و با قدمت سال 92 اقدام به احداث یک باب مغازه به 
مساحت 28.08 متر مربع در محوطه حیاط ملک خود نموده است.مغازه فوق داراي فعالیت 
صنفی به شغل آرایشگاه زنانه میباشد و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد.داراي یک باب کسري 
پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه شماره 1667 به سطح 0.5 متر مربع از عرصه و 
اعیان در تعریض کوچه 14 متري حد غرب و پخ بین دوگذر قرار دارد.حالیه متقاضی 
درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی از ملک خود را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو اعتراض مالک نسبت به راي کمیسیون محترم ماده 100 به شماره ****
4/96/4404 مورخ 96/10/02 و ارائه نقشه معماري  اصالحی از طرف وي مساحت مغازه 
****.احداثی 20 متر مربع میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

281

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/15 4/96/4420 رسیگی 
 مجدد

فلکه -
گاز-16 
متري 
سمیه-کوچ
ه سوم

4-3-10326-8-1-0-0 28
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي گواهی پایانکار ساختمانی به شماره 1264 مورخ 1389/03/23 
با زیربناي 300.15 مترمربع به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می 

:باشد. پس از آن داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول و دوم به مساحت 3.08 مترمربع -1

احداث سایبان فلزي در حیاط مشاعی به مساحت 4.51 مترمربع -2
اضافه بنا در همکف مشتمل بر اضافه بناي همزمان ساز و سایه کنسول در همکف به  -3

مساحت  16.43 مترمربع
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 40.48 مترمربع (از این مقدار به مساحت  -4
0.38 مترمربع به صورت اضافه بنا در حیاط مشاعی می باشد). شایان ذکر است درب ورودي 

.واحد مسکونی مذکور بر روي پخ دو گذر واقع شده است
برابر خط پروژه شماره 1631-94/8/3 حدودا به سطح 1 مترمربع از اعیان در تعریض گذر 6 

.متري حد جنوب و پخ دو گذر واقع شده است
بابت تخلفات مذکور داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 
4/94/1974 مورخ 1394/11/13 می باشد که بابت احداث بناي همزمان ساز در طبقات به 
مساحت 3.08 مترمربع به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري محکوم شده و در خصوص 
سایر موارد تخلفات ساختمانی فوق الذکر، راي به اعاده به وضع سابق صادر شده است. پس 
از آن به استناد دادنامه شماره 9609970955702513مورخ 1396/07/23 راي به ورود 

شکایت متقاضی و رسیدگی مجدد به تخلفات مذکور در کمیسیون ماده صد قانون شهرداري 
ها صادر گردیده است. حالیه در پاسخ به نامه شماره ش ر-177711-1396 مورخ 

1396/09/05 دبیرخانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش تخلفات ساختمانی به 
:شرح زیر می باشد

احداث سایبان فلزي در حیاط مشاعی به مساحت 4.51 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف مشتمل بر اضافه بناي همزمان ساز و سایه کنسول در همکف به  -2

مساحت  16.43 مترمربع
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 40.48 مترمربع (از این مقدار به   -3

 .مساحت 0.38 مترمربع به صورت اضافه بنا در حیاط مشاعی می باشد)
با توجه به زمان وقوع تخلف (سال 1390) ، در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون  -4

.شهرداري ها با سایبان احداثی، کسري پارکینگ ندارد
واقع شده است. مراتب جهت  (R121) برابر طرح تفصیلی جدید، عرصه در پهنه مسکونی -5

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و باتوجه به گزارش 

شهرداري، تمامیت ملک داخل تراکم مجاز می باشد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد 
لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  

1,555,400(یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 141.4  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/09/26 4/96/4425 بدوي رشت  
حمیدیان خ 
جمهوري 2 
سمت چپ 
ك گلستان 
2 سمت 
راست پالك 
97 درب 
قهوه اي

4-2-10601-208-1-0-0 28
3

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی یک و نیم طبقه دوبلکسی داراي عرصه بمساحت 
216.40متر مربع که بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 22سال (تاریخ نصب کنتور برق 
1374/05/07) احداث شده است برابر پالن معماري ارائه شده مجموع زیربنا 141.40متر برابر 
طرح تفصیلی  کل بناي احداثی داخل تراکم میباشد به استناد خط پروژه 423 مورخ 
1396/09/11 ملک فوق بمساحت 0.33 متر مربع در تعریض قرار دارد   کسري پارکینگ 

 ندارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  1,109,750(یک میلیون و  یکصد و  

نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.39  0.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4426 تجدید 
نظر

رشت : طرح 
مرداب 
عینک

4-2-10405-19-1-0-0 28
4

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه ویالیی و محوطه فاقد سند مالکیت به 
مساحت عرصه 224.04 مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب عینک و داراي اعیان به 
مساحت  حدود 44.39 مترمربع به صورت خانه ویالیی قدیمی میباشد . بدلیل قرار داشتن 
ملک در کاربري طرح مرداب عینک  کل اعیانات خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************
احتراما در پی درخواست و مراجعه مالک  با در ****************************
دست داشتن مدارك مستند ، مبنی بر کارشناسی مجدد  ، پس از تصمیم کمیسیون مورخه 
95/8/25 به شماره 4/95/2778 و طی بازدید و کارشناسی صورت گرفته ،  این ملک قطعه 
زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت  عرصه 224.04 مترمربع برابر نقشه برداري طرح مرداب 
عینک میباشد . که اعیان یک واحد مسکونی  به مساحت 44.39 مترمربع  به انضمام یک 
سرویس بهداشتی در محوطه به مساحت 9.80 مترمربع ، جمعا به مساحت 54.19 مترمربع  
میباشد در آن احداث گردیده است . که  کل عرصه و اعیان این ملک بر اساس نقشه برداري  
 و طرح تفضیلی در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد  که در خصوص میزان 
حریم کمی و کیفی نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد که برابر اظهار نظر 
گزارش گردیده با توجه به نبود نقشه برداري در محدوده مورد نظر نیاز به یکماه زمان جهت 
انجام خط پروژه میباشد. و بدلیل قرار داشتن این ملک در کاربري فوق کل اعیانات خارج از 

.تراکم میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

28
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 16,453,125(شانزده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  

یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر مینماید

جریمه 50  1.5
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/02 4/96/4427 بدوي رشت - 
عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه 16 - 
فرعی سمت 
چپ - 
روبروي 
پالك 74

4-1-10575-738-1-0-0 28
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

33,847,369(سی و  سه میلیون و  هشتصد و  چهل و  هفت هزار و  سیصد و  شصت 
و  نه) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با 
اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 102.86  1.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 1149525(یک میلیون و  یکصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد و  
بیست و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 52.4  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4427 بدوي رشت - 
عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه 16 - 
فرعی سمت 
چپ - 
روبروي 
پالك 74

4-1-10575-738-1-0-0 28
5

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي کرسی مشتمل 
بر دو واحد مسکونی با زیربناي 155.26 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري  بر روي 
عرصه به مساحت تقریبی 80.5 مترمربع احداث گردیده است. با توجه به بازدید به عمل 
آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت ساختمالن، سال 1380 تخمین زده می شود. به استناد 
خط پروژه 1138 مورخ 1396/04/28 به مساحت تقریبی 15 مترمربع از اعیان هر طبقه در 
تعریض گذر 8 متري حد جنوب و پخ دو گذر واقع شده است. . گزارش تخلفات ساختمانی به 

:شرح زیر می باشد
احداث بناي مسکونی در حد تراکم به مساحت 52.4 مترمربع -1

احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 102.86مترمربع -2
دو واحد کسري پارکینگ مسکونی -3

حالیه تقاضاي پاسخ استعلم بانک را دارد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 
.ارسال می گردد

.

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي انصار عطائی نسبت به راي شماره 4.96.4274 مورخ 
96.9.12 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد. 

جریمه 61.73  4
 

120000  , 1373
 , 1395

توسعه بناي تجاري 1396/10/02 4/96/4428 تجدید 
نظر

-
بهشتی-نماي
شگاه 
اتومبیل 
آرمان-نبش 
کوچه پژمان 
جنب 
باشگاه 
ورزشی دنیا

4-2-10178-338-1-0-0 28
6

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 50  2
 

120000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 151.23 مترمربع (برابر نقشه 
برداري ارایه شده) می باشد. قبال به صورت یک باب مغازه دو دهانه به مساحت 42.88 
مترمربع و فضاي باز به مساحت 72 مترمربع جهت استفاده تجاري داراي بالمانع شماره 
14410 مورخه 72/10/11 بوده، در وضع موجود به صورت نمایشگاه اتومبیل در حال بهره 
برداري است که مشتمل بر 91.93 مترمربع محوطه مسقف جهت پارك خودرو و 12.68 
مترمربع فضاي انباري و سرویس بهداشتی و حدود 46.63 مترمربع فضاي باز تجاري است. 
در خصوص تغییرات فوق نسبت به بالمانع سوابقی ارایه نشده است. لذا داراي مابه التفاوت 
به سطح 49.05 مترمربع به صورت توسعه بناي تجاري (قدمت سال 73) و احداث فضاي 
انباري و سرویس بهداشتی تجاري به سطح 12.68 مترمربع (قدمت سال 95) و 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري بر اساس ضوابط زمان وقوع تخلف می باشد. همچنین برابر خط 
پروژه شماره 849-96/07/29 به سطح تقریبی 10 مترمربع از اعیان در تعریض کمربندي 51 
متري قرار دارد. ضمنا با توجه به احداث تجاري به سطح تقریبی 18 مترمربع در محدود 2 

/متر عقب سازي مضاعف قرار دارد.  /ع.ا
-------------------------------------------

بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مورخه 96/10/02 بوده همچنین طی بازدید 
مجدد در تاریخ 97/03/06 مشاهده می شود که مالک اقدام به تخریب انباري ها نموده لذا 

.مساحت 12.68 مترمربع از تخلفات فوق کسر می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنابصورت بارانداز با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 19125000(نوزده میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15  1.25
 

1020000  , 1393 احداث بارانداز در حیاط 1396/10/02 4/96/4429 بدوي -
قاسمیه--م
حمدي

4-3-10296-28-1-0-0 28
7

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 131.60 مترمربع داراي اعیان به 
صورت یک طبقه در یک واحد مسکونی که از بابت اعیان داراي بالمانع شماره 

4/33/604184 مورخه 93/06/19  میباشد.برابر خط پروژه شماره 454 موجود در سامانه به 
مساحت تقریبی 23 مترمربع از پالك فوق در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد.به صورت 
خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي به مساحت 15 مترمربع به قدمت تقریبی 3 سال در 

حیاط نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن حسنی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 

احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 47.6 متر مربع کالً داخل تراکم ؛  با 
توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ مستندا به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

963900(نهصد و  شصت و  سه هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 47.6  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4430 بدوي جاده -
فومن 
-پشت 
دخانیات 
-مهر7

-کوچه 5

4-1-10367-651-1-0-0 28
8

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه ویالیی احداثی بر روي یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت 136.2 متر مربع بوده که مساحت اعیان آن برابر نقشه معماري ارایه شده 
از طرف متقاضی 47.6 متر مربع میباشد..ملک فوق به صورت خالفساز با مصالح بلوك 
سیمانی و با قدمت سال 80 احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ 

میباشد.برابر خط پروژه شماره 1530 به سطح 8.85 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 
متري حد جنوب قرار دارد و خارج از حریم نهر آب میباشد.کل اعیانات به سطح 47.6 متر 
مربع داخل تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما با توجه به ارائه مدارك و مستندات از سوي متقاضی ،ملک فوق از بابت ****
اعیانات داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 8714 مورخ91/7/09 بوده که نیاز به اظهار 
*****.نظر واحد تخلفات میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

28
8

در خصوص بناي داخل تراکم پایه (مندرج در پروانه به متراژ 375.85 ) ضمن نقض 
راي بدوي موضوع تخلف از مصادیق تباصر ماده صد نبوده لذا راي به اخذ جریمه  فاقد 

وجاهت قانونی است.

سایر 375.85  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4437 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

منظریه-کو
چه  شهید 
گلستانی-ب
ن بست 
بنفشه

4-3-10116-317-1-0-0 28
9

در خصوص اعتراض آقاي پرویز یوسف پور کلورزي نسبت به راي شماره 4.96.4059 
مورخ 96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات به 
مساحت 13.73 مترمربع اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 13.73  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي شماره 12 مورخ 1396/03/18 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در4 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی  انباري با زیربناي 674.55
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي سقف سوم  است که بر 
اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی  تا این مرحله 

:بشرح ذیل گزارش می گردد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 2.30 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

اضافه بنا در طبقات اول الی دوم بسطح 11.70متر مربع (هر طبقه 5.85متر مربع )خارج از  -2
%تراکم و طول 60

با توجه به اینکه مالک پس از اتمام اجراي فنداسیون پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند  -3
کل زیربناي احداثی پروانه صادره تا این مرحله بسطح 375.85 متر مربع بعنوان بناي داخل 

  تراکم گزارش شده است
الزم به توضییح است گزارش فوق تا اتمام اجراي سقف سوم می باشد هر گونه تغییرات و 
مغایرت در زیربنا پس از ارئه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی گزارش خواهد 
شدشایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام 
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه مرحله دوم را دارند مراتب جهت صدور 

.دستوربعدي تقدیم می گردد

28
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

500000(پانصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 5  2
 

50000  , 1363 بالکن بدون پروانه 1396/11/17 4/96/4455 بدوي قاسمیه-می
رزاکوچک-
-گل 
فروشی 
یاسمن

4-3-10295-71-1-0-0 290

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 12 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 
1363 و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 17 متر مربع با پوشش 100 درصد در عرصه که از این 
مقدار بمساحت 5 متر مربع بصورت بالکن در نیم طبقه میباشد.از بابت احداث مغازه 

بمساحت 12 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 4305-1373/08/30 میباشد . 
لذا اضافه بنا بصورت بالکن همزمانساز بمساحت 5 متر مربع در نیم طبقه دارد. به استناد 
ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. حالیه در مرحله بهره برداري بشغل گل فروشی میباشد 
. فاقد تابلوي تبلیغاتی است.  داراي اخطاریه بشماره 3/422/ن-1396/08/01 از ناحیه 3 
شهرداري منطقه 4 میباشد .. به استناد خط پروژه بشماره 467-1395/4/2 فاقد عقب 
نشینی میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

290

درخصوص گزارش شماره 611579 مورخ 96/9/22 شهرداري منطقه چهار مبنی بر 
تخلف ساختمانی مالک، نظر به اینکه مطابق مفاد گزارش نامبرده مرتکب 1548.19 
مترمربع تخلف ساختمانی گردیده که در راي شماره 4/95/2799-95/9/13 صادره از 
این کمیسیون صرفاً مقدار 17.2 مترمربع از تخلف بعالوه 12 قطعه کسري پارکینگ 
مورد رسیدگی واقع و حکم مقتضی صادر گردید لذا این کمیسیون باتوجه به گزارش 
فوق الذکر و مدارك و مستندات موجود در پرونده و توجها به نظریه صادره از سوي 
کارشناس رسمی دادگستري به شرح نظریه 195/96/002-96/5/29 و اینکه موجبی 
براي تخریب بنا وجود ندارد، بابت متراژ تجاري (806.45 مترمربع) به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه معادل یک پنجم ارزش سرقفل 

به مبلغ 716000000(هفتصد و  شانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 806.45  0
 

1200000  , 1388 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/10/16 4/96/4467 بدوي روبروي -
تخته سه ال 
- جاده 
فومن-بلوار 
افتخاري - 
جنب 
زمینهاي 
-بسیجیان

4-1-10651-100-1-0-0 291

با احراز تخلف نامبرده، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، بابت متراژ 
مسکونی (724.54 مترمربع) با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 1738896000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  هشت میلیون و  
هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 741.74  2
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، بابت 6 قطعه 
کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون یادشده، با اعمال ضریب 2 برابر 
حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 360000000(سیصد و  شصت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 450  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/16 4/96/4467 بدوي روبروي -
تخته سه ال 
- جاده 
فومن-بلوار 
افتخاري - 
جنب 
زمینهاي 
-بسیجیان

4-1-10651-100-1-0-0 291

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده داراي   پروانه احداث بنا به شماره636 مورخ 87/11/13 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت با زیربناي528.49 مترمربع می باشد. با توجه به خط پروژه شماره 2180 
حدودا به سطح تقریبی  12 مترمربع در تعریض قرار دارد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

 :شده موارد تخلفات ساختمانی  به شرح ذیل  میباشد
احداث زیر زمین تجاري بسطح 246.18 متر مربع که به صورت انبار کاال استفاده می  -1

.شود
 تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به سطح 235.46 متر مربع-2

 %اضافه بنا در همکف به سطح 58.29 متر مربع خارج تراکم و طول 60 -3
  تبدیل طبقه اول بسطح 221.09 متر مربع به یک واحد تجاري-4

 %اضافه بنا در طبقه اول بسطح 45.43متر مربع خارج تراکم و طول 60 -5
%اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 45.53 متر مربع خارج تراکم تراکم و طول 60 -6

احداث سه طبقه مازاد بر طبقات مجاز جمعآ بسطح 685.61متر مربع (طبقه سوم بسطح  -7
228.81 متر مربع و طبقه چهارم بسطح 228.81متر مربع و طبقه پنجم بسطح 227.99متر 

 مربع )
  اضافه بنا بصورت  احداث راه پله به بام بسطح 10.70متر مربع-8

 تعداد 18واحد کسري پارکینگ دارد  (12 واحد تجاري و شش واحد مسکونی)-9
ساختمان مذکور هم اکنون توسط شهرداري منطقه چهار در حال بهره برداري است. بابت 
تخلفات ساختمانی مذکور داراي پرونده جاري در کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با 
شماره درخواست 611579 می باشد. حالیه بنا بر درخواست واحد درآمد مبنی بر محاسبه 
عوارض متعلقه منطبق بر آخرین وضعیت آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها، پس 
از درج جدول تحلیل درآمدي مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

291

در خصوص تخلف ساختمانی خانم شمسی ثمرولمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 26.3 متر مربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 

مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 122295000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  نود و  

پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 26.3  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4468 بدوي شهرك -
قدس--شع
بانی

4-3-10182-62-1-0-0 29
2

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 43-96/07/20 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت به زیربناي 483.25 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله 
اتمام فنداسیون می باشد.و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري اجرایی ارائه شده توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به سطح 26.3 مترمربع می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقثضی 

 .تقدیم می گردد

29
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا درزیرزمین ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  229874400(دویست و  بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  چهار هزار 

و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.61  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4471 تجدید 
نظر

-
استقامت-ش
هید بهشتی 
روبروي 
منبع 
آب-جنب 
نمایشگاه

4-2-10084-93-1-0-0 29
3

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 26 مورخ 
1395/10/08 به صورت شش طبقه روي زیرزمین و مشتمل بر یک باب مغازه و یک واحد 
مسکونی، با زیربناي 818.77 مترمربع می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده، عملیات 
اجرایی در حد اتمام فونداسیون و اجراي ستون ها و دیوار برشی می باشد. برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر ناظر ساختمالن (مهندس ناصر زمانی) داراي اضافه بنا به 
مساحت 45.61 مترمربع در طبقه زیرزمین می باشد. به استناد پروانه صادره به مساحت 
45.25 مترمربع در تعریض واقع شده است. اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت عقب نشینی 
و تامین پارکینگ ها منوط به اتمام عملیات اجرایی ساختمان می باشد. حالیه تقاضاي پروانه 
احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي 
اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با 
تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 456,414,000(چهارصد و  پنجاه و  شش 

میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 108.67  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4472 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار آیت 
اله رودباري 
- شهرك 
مصطفی 
خمینی - 

 اصغرتاش 1

4-3-10039-5-1-0-0 29
4

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 6-1395/06/13 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 522.9 مترمربع صادر شده است. در حال حاضر 
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سفت کاري می باشد. قبال از بابت اضافه بنا در 
طبقه همکف به مساحت 24.48 مترمربع داراي راي کمیسیون 4/95/3044 مورخه 

95/10/25 بوده و پروانه مرحله دوم احداث بنا به تاریخ 1395/12/11 دریافت نموده است. 
حالیه برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه و احداث بر خالف 

:اصول شهرسازي به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 1.02 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.5 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 25.5 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 25.5 مترمربع -4

کاهش فضاي راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات جمعا به سطح 31.15  -5
.مترمربع

.کسري حد نصاب فضاي باز به سطح 10.82 مترمربع -6
کسري حد نصاب فضاي سبز به سطح 4.41 مترمربع (با توجه به نقشه معماري ارایه شده) -7
داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.49 مترمربع می باشد. همچنین اعالم زیربناي 
نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی است. رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی 

/است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص مقدار کسري پارکینگ با توجه به نامه شماره ش ر 96.10.9-202070 
شهرداري منطقه 4 موضوع کسري پارکینگ منتفی اعالم لذا دادنامه صادره در این 

خصوص نقض میگردد.

سایر 25  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/12 4/96/4473 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- کوچه 
معین 2 - 
کوچه 
پاکشاد - 
 سمت چپ

4-3-10367-22-1-0-0 29
5

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 33.65  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض آقاي صفرعلی عزیزي و شرکاء نسبت به راي شماره 4.96.4230 
مورخ 96.9.11  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1.25 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 164.92 مترمربع به مبلغ  639065000(ششصد و  سی و  نه میلیون 

و  شصت و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 164.92  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 3.46  0.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص بند 3 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 31.61  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 18مورخه 1394/05/29 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 5 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 542.5 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 28.09 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.14 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.14 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.14 مترمربع-4

 کاهش سطح زیربناي راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به سطح 13.41 مترمربع-6
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 33.65 مترمربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 31.61 مترمربع -8
(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه 
معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت 

افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
احداث سایه بان فلزي در تراز طبقه اول به سطح 3.46 مترمربع به جهت تامین پارکینگ-9
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت با سایه بان فاقد کسري -10

.پارکینگ می باشد
داراي کاهش بنا به مساحت 40.92 مترمربع به دلیل عدم اجراي انباري در زیر شیروانی 
میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
احتراما  ***************************************************
بنا درخواست مجدد کارشناسی از سوي مالک و بر اساس بازدید مورخ 96/10/02 و آزمون 
عملی،یک واحد پارکینگ تامین شده و در صورت موافقت با سایه بان احداثی (که در راي 
بدوي موافقت شده است )ملک فوق فاقد کسري پارکینگ می باشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در همکف، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 133,796,000(یکصد و  سی و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.16  1
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1396/10/02 4/96/4496 تجدید 
نظر

رشتکه 
یخسازي 
کوي 
--طالقانی

4-1-10403-982-1-0-0 29
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 40 مورخ 1396/06/30 بصورت ساختمان 4/5
 طبقه در 10 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري  با زیربناي 1452.75 مترمربع صادر 
گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اجراي فنداسیون  است که بر اساس کروکی پالن 
معماري  ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی تا این مرحله  بشرح ذیل گزارش می 

:گردد
%اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 38.90 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1

   کاهش سطح راه پله در همکف  بسطح 4.27 متر مربع-2
کسري پارکینگ ندارد..شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه احداث مرحله دوم  دارند 

.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 514.1 مترمربع ، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 95- 94/12/27 مبادرت به احداث 
بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف مدلول 

پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 
اظهارنظر می گردد. 

سایر 514.1 3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4498 بدوي رشت - خ 
نامجو - خ 
سیادتی -  
ك توحید

4-3-10021-2-1-0-0 29
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، به جهت 
عدم ضرورت قلع، در خصوص اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  1,364,361,600(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  

سیصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 203.03  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 95مورخ 1394/12/27  بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 514.10
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است و از بابت اضافه بنا به 
صورت :(1- اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 48.08 مترمربع ،2- اضافه بنا در طبقات اول 
الی سوم بسطح 153.24متر مربع (هر طبقه 51.08متر مربع )،  3- احداث یک طبقه مازاد بر 
طبقات مجاز بسطح 162.13 متر مربع ، 4- کاهش سطح  زیرشروانی بسطح 9.08 متر مربع 
الزم به توضییح است بدلیل احداث انباري در زیرشیروانی با مساحت باالي 5متر مربع در 
مجموع  بسطح 3.37 متر مربع مازاد بر تراکم دارند 5-  تعداد واحد هاي مسکونی  یک 
واحد افزایش یافته است کسري پارکینگ ندارد 6- با توجه به اینکه جهت ملک فوق پروانه 
احداث مرحله اي صادر شده و با عنایت به اینکه مالک پس از اتمام اجراي فنداسیون پروانه 
مرحله دوم دریافت ننمودند لذا کل زیربناي پروانه صادره بسطح 514.10 متر مربع بعنوان  
زیربناي داخل تراکم گزارش شده است 7- داراي کسري فضاي باز بسطح 54.28 متر مربع و 

 کسري فضاي سبز بسطح 14.28متر مربع
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.شایان ذکر است که رعایت 
ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است. 
اکنون مالک درخواست پروانه احداث مرحله دوم را دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي 

.تقدیم می گردد

29
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  با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي احداث بارانداز ، به مبلغ 10,080,000(ده میلیون و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21  0.5
 

960000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 4/96/4499 تجدید 
نظر

رشت - 
شهرك 
مصطفی 
خمینی - 
 اصغر تاش

4-3-10041-9-1-0-0 29
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت اعیان 3 طبقه در 3 واحد مسکونی که داراي پروانه وپایانکار برابر 
جدول سوابق بوده و فاقد عقب نشینی میباشد.به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز 
فلزي در حیاط مشاعی به مساحت 21 مترمربع به قدمت تقریبی 5 سال نموده که جهت 

.دستورات بعدي تقدیم میگردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري 

(همکف) حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
21,700,000(بیست و  یک میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/03 4/96/4517 بدوي دروازه 
الکان-انتها
ي کچه 
مسعودي-ك
وچه 

قربانی-کوچ
ه باران 6

4-3-10182-22-1-0-0 29
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 45 مورخ 
1395/12/28 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در  زیرشیروانی با زیربناي 508.1 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در حد اتمام فونداسیون بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي اضافه بنا 
در همکف به مساحت 7 مترمربع می باشد. بابت اضافه بناي مذکور داراي راي کمیسیون ماده 
صد قانون شهرداري ها به شماره 4/96/4517 مورخ 1396/10/03 مبنی بر پرداخت جریمه 
نقدي می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
در خصوص بند یک مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري 

وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید.
جریمه 101.4  0.1

 
1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 

کاربري مربوطه
1396/10/02 4/96/4521 تجدید 

نظر
-

بلواربهشتی
--شاهد2
-واحدي

4-2-10133-410-1-0-0 300

در خصوص اعتراض آقاي مسعود عزیزي کوزانی نسبت به راي شماره  4.96.4265 
مورخ 96.9.11  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی  1.25به 1 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 159.6 مترمربع به مبلغ  191520000(یکصد و  نود و  یک میلیون و  

پانصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 159.6  1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص بند سه مفاد راي بدوي اعتراض موجه و موثري بعمل نیامده و راي اصداري 
وفق موازین قانونی بوده عیناً آنرا تایید و استوار می نماید.

جریمه 50  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 100 مترمربع داراي اعیان خالف 
ساز در 3 طبقه در 3 واحد مسکونی ،همکف به مساحت 87 مترمربع (که به مساحت 49 
مترمربع آن به صورت سوئیت مسکونی است)طبقات 1و2 هر کدام به مساحت 87 مترمربع 
کال به مساحت 261 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 9 سال میباشد.2 واحد کسري 
پارکینگ دارد.به مساحت 101.40 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 159.60 مترمربع 
اعیان خارج تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 852 موجود در سامانه به مساحت تقریبی 
6 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.در ضمن الزم به ذکر است 
که با توجه به اینکه رعایت ابعاد پاسیو نشده ،ولی فاقد اشرافیت به پالك هاي همجوار 

.میباشد.جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

300

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  تجاري و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 34125000(سی و  چهار میلیون و  یکصد و 

 بیست و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.75
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/02 4/96/4570 تجدید 
نظر

رشت 
شهرك 
حمیدیان 
پاربیجار 
شالیزار 7 
جنب کارگاه 
سلطانی

4-2-10602-773-1-0-0 301

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 191630-96/9/26 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  50000000(پنجاه میلیون )  ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام 

نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 16.57  0
 

780000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 29,250,000(بیست و  نه میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا مازاد بر تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  43,758,000(چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار 

)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 37.4  1.5
 

780000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید گزارش ذیل صرفا جهت مختومه نمودن پرونده جاري و بدون بازدید و بر اساس مستندات 
موجود در پرونده خالف تنظیم گردیده و هرگونه تخلف جدید یا مغایرت احتمالی متعاقبا 
قابل بررسی است. برابر گزارش موجود در بایگانی ، مکان تعرفه شده یک باب خانه ویالئی 
یک طبقه به انضمام یک باب مغازه که بدون مجوز بر روي عرصه نسقی با 100% پوشش بنا  
احداث شده است. داراي عرصه بمساحت  59.11 متر مربع و اعیان مسکونی به مساحت 
37.40 مترمربع و یک باب مغازه فاقد بالکن فاقد فعالیت شغلی به مساحت 16.57مترمربع 
می باشد که از بابت موارد فوق و یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی ، راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/4570 مورخه 1396/10/02 
مبنی بر جریمه صادر شده است. برابر خط پروژه شماره 879 مورخه 1396/03/02 ملک فوق 

.بمساحت 3.17 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 20متري قرار دارد

301

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه  تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ  184,419,000(یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 118.98  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/02 4/96/4571 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان 
-خیابان 
شهید 
اقدامی - 
خیابان 
شهید هنر 
پرور- 
همتی 9 - 
منزل 
شخصی

4-1-10734-32-1-0-0 302

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 60 مترمربع داراي اعیان بدون 
مجوز در دو طبقه روي همکف در یک واحد مسکونی که از بابت یک طبقه روي پیلوت داراي 
راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه واز بابت طبقه دوم که به صورت دو باب اطاق به 
مساحت 27 مترمربع بوده داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد که جهت 
اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد.با توجه به نامه اداره گاز تقاضاي کنده کاري 4 
متر خاکی را دارد.عقب نشینی متعاقبا در درخواست بعدي اظهار نظر میگردد.جهت اقدامات 

بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم پورابراهیم جعفري نسبت به راي شماره 4.96.4183 
مورخ 96.9.12 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 51.36  4
 

162500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/09 4/96/4572 تجدید 
نظر

-بهشتی- 4-2-10122-65-1-0-0 30
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر فروشنامه عادي 395 
:مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق اعیان به شرح ذیل مشاهده می شود

یک باب ساختمان دو اشکوبه  مشتمل بر 3 باب مغازه به مساحت تقریبی 55 مترمربع و  -1
یک واحد مسکونی و راه پله به مساحت تقریبی 89 مترمربع در همکف و یک واحد مسکونی 

.به مساحت تقریبی 167 مترمربع در طبقه اول
بارانداز با سازه چوبی و پوشش ایرانیت جهت پارك خودرو  به مساحت 15.44 مترمربع در -2

.قسمتی از حیاط
یک باب انباري با مصالح بلوك سیمانی به مساحت تقریبی 20 مترمربع در قسمتی از  -3

.حیاط
یک باب مغازه به مساحت 58.03 مترمربع (در حد شرق زمین) به انضمام انباري تجاري  -4

.مرتبط با  آن به سطح تقریبی 18.19 مترمربع
در خصوص سوابق اعیان احداثی ، الزم به ذکر است که در سال 1360برابر راي دادسراي 
انقالب اسالمی به شماره 422-60/04/27 به مالک اجازه احداث یک باب خانه و یک واحد 
مغازه داده شده و احداث بیشتر از آن موکول به اخذ مجوز از شهرداري شده است که 

شهرداري بر اساس آن راي دادگاه ، پروانه ساختمانی به شماره 1009-1360/05/21 به صورت 
یک باب ساختمان دو اشکوبه  مشتمل بر 3 باب مغازه به مساحت 55 مترمربع (یک باب برابر 
راي دادگاه) و پیلوت و راه پله به مساحت 89 مترمربع در همکف و یک واحد مسکونی (برابر 
راي دادگاه) به مساحت 167 مترمربع در طبقه اول صادر نموده که نهایتاً در سال 62 گواهی 
.اعیان به شماره 41608-62/11/04 را جهت این قسمت از بنا دریافت نموده است

همچنین مجددا مالک اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 
77 مترمربع ، احداث پارکینگ سرپوشیده به سطح 35 مترمربع و احداث انباري به سطح 
33 مترمربع (در آن زمان انبار سیمان) نموده که پس از ارسال به کمیسیون و صدور راي 
بدوي ، برابر گزارش کارشناسی شماره 5194-75/03/26 اقدام به تخریب پارکینگ 

سرپوشیده و انبار نموده و از بابت بناي تبدیلی پیلوت به مسکونی نهایتا صورتجلسه مورخه 
75/05/07 صادر گردیده است. (الزم به توضیح است که مساحت انبار سیمان در گزارشات 
اولیه ، 73 مترمربع قید شده که در آن زمان به دلیل تفسیر نادرست کارشناس وقت، 40 
مترمربع از آن به استناد راي دادگاه انقالب، بالمانع فرض شده است ) همچنین پس از جمیع 
تغییرات فوق ، گواهی پایانکار به شماره 2/33/23239 مورخه 1375/10/30 را اخذ نموده 

 .است
در حال حاضر با توجه به سوابق فوق و نقشه برداري ارایه شده از وضعیت موجود بنا در 

: خصوص موارد ذیل سوابقی مشاهده نمی گردد

30
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



الف) مابه التفاوت بناي تجاري به مساحت تقریبی 18.03 مترمربع به ارتفاع تقریبی 4 متر با 
.مصالح آجري و سقف شیروانی با خرپاي فلزي

ب) احداث یک باب انباري مرتبط با مغازه فوق به سطح تقریبی 18.19مترمربع با مصالح 
آجري و سقف شیروانی با خرپاي فلزي

ج) احداث بارانداز با سازه چوبی و سقف ایرانیت جهت پارك خودرو به سطح تقریبی 15.44
.مترمربع

برابر خط پروژه شماره 2458 مورخه 96/07/17 به سطح تقریبی 63 مترمربع در تعریض  
/کمربندي 51 متري قرار دارد /ع.ا

-----------------------------------
از بابت موارد فوق داراي سوابق در بایگانی تخلفات می باشد. الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه انباري فوق الذکر (بند ب) منحصرا در ارتباط با فضاي داخلی مغازه است ، داراي 
کاربري به صورت انبار تجاري بوده و در گزارش به این صورت لحاظ گردیده است و در 
وضعیت موجود نیز به صورت انبار کاالي مغازه استفاده می شود. حالیه متقاضی جهت 

.استفاده از انباري تجاري به صورت مغازه کتبا درخواست نموده است
در خصوص اعتراض شهرداري و مالک آقاي محمدرضا احمدي و شرکاء نسبت به راي 
شماره 4.96.4261 مورخ 96.9.12  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن رد شکایت شهرداري با ملحوظ قرار 

دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 
ارزش معامالتی  1.5به 1.25 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 121.08 مترمربع به مبلغ  
469185000(چهارصد و  شصت و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 121.08  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 4/96/4576 تجدید 
نظر

رشت 
-حمیدیان- 
خ 

دانشکده- 
شانزدهم

4-2-10232-4-1-0-0 304

در خصوص بند یک مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد، ولی در خصوص اعتراض شهرداري به 

علت عدم اعتراض موجه و موثر حکم به رد اعتراض صادر میگردد.

سایر 39.24  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص مفاد بند 4 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري از طرف مالک و 
شهرداري صورت نگرفته که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 30  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري از طرف و مالک 
و شهرداري صورت نگرفته  که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض 

عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/09 4/96/4576 تجدید 
نظر

رشت 
-حمیدیان- 
خ 

دانشکده- 
شانزدهم

4-2-10232-4-1-0-0 304

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 43-93/09/01 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت در 5 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 564.4 مترمربع 
صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.تا این 

:مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.52 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.52 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.52 مترمربع -4

فزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 39.24  -5
مترمربع(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 

صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
 مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 30 مترمربع -6
تا این مرحله داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.(قابل ذکر است تایید نهایی  -7

پارکینگ شماره 3 منوط به آزمون عملی هنگام پایانکار می باشد)
داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.21 مترمربع میباشد..الزم به ذکر است اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی 

.است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي بابک سعادتی و شرکاء نسبت به راي شماره 4.96.4306 
مورخ 96.9.18  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 73.97 مترمربع به مبلغ  372808800(سیصد و  هفتاد و  دو 
میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 73.97  1.5
 

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

1396/10/12 4/96/4589 تجدید 
نظر

رشت 
-استقامت 
کوچه شهید 
رجایی 
کوچه 
--سوم

4-2-10280-9-1-0-0 30
5

توضیحات بازدید ساختمان بازدید شده داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 81 مورخ 1393/12/27 با 
زیربناي 1510.4 مترمربع به صورت 5 طبقه روي پیلوت مشتمل بر 10 واحد مسکونی به 
انضمام زیرشیروانی می باشد. ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و بر اساس بازدید به 
عمل آمده و نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر، گزارش تخلفات ساختمانی به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.78 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 21 مترمربع (5.25 مترمربع در هر طبقه) -2
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 42.85 مترمربع که از این مقدار به مساحت 37.6 -3
مترمربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده و مابقی به صورت توسعه طبقه می 

.باشد
زیرشیروانی فاقد اضافه بنا بوده لیکن شش باب از انباري هاي جانمایی شده داراي اضافه  -4

.بناي مازاد بر 5 متر، جمعا به مساحت 2.14 مترمربع می باشند
کاهش مساحت راه پله و افزودن به فضاي مفید بناي مسکونی طبقات، به مساحت 0.2  -5

(مترمربع. 0.04 مترمربع در هر طبقه
مجموع اضافه بناهاي فوق الذکر کمتر از 5 درصد زیربناي کل مندرج در پروالنه ساختمانی 
می باشد. برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. برابر نقشه هاي ارائه شده 10 واحد 
پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد، لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها 
منوط به کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ می باشد.  حالیه با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر، تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

57474000(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 185.4  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/09 4/96/4600 تجدید 
نظر

رشت - 
حافظ 
اباد-ك 
شهید دانش 
حجتی - بن 

بست 22

4-1-10412-16-1-0-0 306

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، با توجه به گواهی استحکام 
بنا از سوي مهندس ناظر، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد، به مبلغ 501,161,500(پانصد و  یک میلیون و  

یکصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.38  1.75
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

332,940,000(سیصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 107.4  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی به مساحت 
تقریبی 120 متر مربع و  به صورت سه طبقه روي پیلوت با زیر بناي کلی 280 متر مربع می 
باشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 

:میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
همکف به مساحت تقریبی 70 مترمربع به صورت پیلوت. 2-طبقه اول و دوم و سوم هر  -1
طبقه به مساحت تقریبی 70 متر مربع و در مجموع سه طبقه به مساحت 210 متر مربع.  از 
.اعیانات به مساحت 166 متر مربع داخل تراکم و 114 متر مربع خارج تراکم میباشد

به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر 
در خصوص ابعاد و تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از تهیه خط پروژه 

امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 31326 مورخ **********
1396/02/21 مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت 123.6 مترمربع بدون 
مجوز  یک باب ساختمان مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی به 
زیربناي کلی 385.18 مترمربع احداث گردیده و فاقد کسري پارکینگ میباشد.ساختمان از 
جنس اسکلت بتن آرمه با قدمت تقریبی سال 95میباشد..برابر خط پروژه شماره 592 فاقد 
عقب نشینی بوده..از اعیانات به سطح 185.4 متر مربع داخل تراکم و به سطح 199.78 متر 
مربع خارج از تراکم بوده که از این مقدار به سطح 92.38 متر مربع به صورت یک طبقه مازاد 

*************.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

306

در خصوص بند 1 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد

سایر 177.25  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1396/10/12 4/96/4601 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
نامجو - 
روبروي 
ورزشگاه 
ازدي - 
کوچه 
یوسفی

4-3-10022-9-1-0-0 30
7

در خصوص مفاد بند 3 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 10.18  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مفاد بند 4 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض آقاي محمدشعبانی کرنق و شرکاء نسبت به راي شماره 
4.96.4255 مورخ 96.9.11 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 249.77  2
 

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

1396/10/12 4/96/4601 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
نامجو - 
روبروي 
ورزشگاه 
ازدي - 
کوچه 
یوسفی

4-3-10022-9-1-0-0 30
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 56 مورخه 1394/10/22 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی و به مساحت کلی 885.6 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. 

:داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.95 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.4 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.4 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.4 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 68 مترمربع که از این مقدار به سطح 23.73  -2
.مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي است

مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -8
.مجموعا به مساحت تقریبی 4.62 مترمربع

افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 8 واحد مسکونی به مساحت 177.25  -10
.مترمربع

داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی است ، لکن اظهارنظر نهایی در خصوص کسري  -13
پارکینگ موکول به اتمام عملیات ساختمانی و بررسی وضعیت پارکینگ ها در محل می 

.باشد
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -14

مورخ 1390/10/29 به  مساحت 10.18 مترمربع
برابر نقشه برداري ارایه شده داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 0.57 می باشد. الزم به 
ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك کاري بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در 

/هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
-------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده مورخه 96/10/12 بوده حالیه برابر بررسی مجدد 
و بازدید در محل و نقشه هاي ارایه شده یک واحد کسري پارکینگ مسکونی (به صورت 

.همزمان) مجددا گزارش می گردد

30
7

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اسماعیل اسدالهی ماسوله محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 61/6 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

277944000(دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 61.6  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 4/96/4610 بدوي بلوار ش -
گمنام--ك 
ش 

حقدانی- 
ك 14

4-2-10417-74-1-0-0 30
8

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 22 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی به زیربناي کلی 183.6 مترمربع صادره شده است. ساختمان در حد سفت کاري 
است. قبال از بابت اضافه بنا به سطح 15.5 مترمربع در همکف داراي سوابق در بایگانی 
تخلفات بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم مورخه 1396/08/13صادر شده است.حالیه با 
توجه به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل 

 :می باشد
.اضافه بنا در طبه همکف به سطح 2.58 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 18.08 مترمربع -2

.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 38.58 مترمربع -3
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در پیلوت به سطح 2.36  -4

.مترمربع
ضمنا داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 11.75 مترمربع 
می باشد. اعالم زیربناي نهایی و اعالم تامین پارکینگ موکول به اتمام عملیات ساختمانی و 
ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی با 

/عقب نشینی به سطح 19.65 مترمربع صادر شده است.  /ع.ا

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 
7,266,375(هفت میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار و  سیصد و  هفتاد و  

پنج) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 43.06  0.75
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 4/96/4625 تجدید 
نظر

رشت-بلوار 
شهید 
بهشتی 
نرسیده به 
میدان رازي 
- کوچه 
پژمان - 
انتهاي 
کوچه اول - 
دوراهی - 
سمت چپ

4-2-10180-25-1-0-0 309

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,973,700(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  سه هزار و  هفتصد) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 87.72  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 11,250,000(یازده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  1
 

225000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام ، مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر کروکی ارایه 
شده 71.5 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان دو اشکوبه به 
صورت دو واحد مسکونی به زیربناي کل 130.78 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت سال 78 
احداث شده است. از کل زیربناي فوق به سطح 43.06 مترمربع خارج تراکم و به سطح 
87.72 مترمربع داخل تراکم می باشد. مشمول 2 واحد کسري پارکینگ است. برابر خط 
پروژه شماره 849 به سطح تقریبی 8.5 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. مراتب جهت 

/دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 3-412 
مورخ 1396/09/23 اعالم گردید که بنا در برابر بارهاي ثقلی استاتیکی فعلی مطابق 
آیین نامه هاي زمان ساخت بدون افزایش بنا یا بارگذاري اضافی و تغییر کاربري 

احتمالی از حیث استحکام بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه دفاعیات مالک به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 2/67 متر مربع بناي خارج تراکم بمبلغ 
3360000(سه میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 67.2  1
 

50000  , 1352 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/25 4/96/4629 بدوي یونس -
آباد--مطهر
ي

4-3-10047-13-1-0-0 310

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی و برابر نقشه 
برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 90.3 مترمربع بوده که به سطح 67.2 متر 
مربع آن به صورت اعیان میباشد.ملک فوق بدون مجوز با مصالح بلوك سیمانی و با قدمت 
 G 311 سال 52 احداث گردیده است.از ملک فوق به مساحت 87.6 متر مربع در کاربري
(فضاي سبز مجاور پهنه هاي آبی) قرار دارد که از این مقدار به سطح 64.5 متر مربع به 
صورت اعیان میباشد.مساحت باقیمانده زمین 2.7 متر مربع میباشد که به سطح 2.7 متر 
مربع ان بصورت اعیان بوده و  کل آن خارج از تراکم میباشد.از بابت اعیانات مدارك و 
.مستنداتی ارائه نگردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما ملک فوق خارج از حریم ایمنی آب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور ******
*********.مقتضی تقدیم می گردد

از عرصه باقیمانده به سطح 1.92 متر مربع در کاربري مسکونی و به سطح 0.78 متر ****
******.مربع در مسیر کوچه قرار دارد

310

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100202
مورخ 1396/08/30 ، اصول فنی ، بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و 
هفتاد و پنج برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 142/87 متر مربع اضافه بنا در 
همکف و طبقات بمبلغ 840075600(هشتصد و  چهل میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در اجراي تبصره هفت ماده مذکور 
مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گیالن و مامور کارشناس 
فنی ذیربط (شاغل در شهرداري منطقه) به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی 

معرفی گردد .

جریمه 142.87  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 4/96/4630 بدوي دروازه -
الکان--رامی
ن

4-3-10320-13-1-0-0 311

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي بالکن تجاري به مساحت 3/02 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 20,294,400(بیست میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال جریمه صادر و اعالم میگردد .

جریمه 3.02  2
 

3360000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/10/30 4/96/4630 بدوي دروازه -
الکان--رامی
ن

4-3-10320-13-1-0-0 311

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه احداث بنا به شماره 228-90/10/7 در 3 طبقه روي 3 باب 
مغازه(4 طبقه روي پیلوت) و با زیر بناي کل 842.14 مترمربع صادر گردیده است(برابر راي 
کمیسیون ماده 5 مورخ 82/4/22 ) عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز در زمان 
صدور پروانه اخذ گردیده است.. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و داراي اضافه بنا 

:مازاد بر تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 25.47 مترمربع-1

.اضافه بنا در واحد مسکونی طبقه اول به سطح 34.70 مترمربع -2
.اضافه بناي بالکن تجاري به سطح 3.02 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 26.33 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 26.33 مترمربع -5

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 26.33 مترمربع -6
.اضافه بنا در ادامه راهپله تا بام به سطح 3.71 مترمربع-7

الزم به ذکر است قسمتی از سربندي ساختمان فوق تاکنون اجرا نگردیده است که مسقف 
.نمودن ان بصورت شیروانی در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

نظر به اینکه به تصریح ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در 
شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اینکه 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل بناي مسکونی به 
اداري بدون اخذ مجوز از شهرداري محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به 
قدمت بنا و اداري بودن ساختمان (اورژانس گیالن) ، به لحاظ عدم ضرورت قلع و نظر 
به موقعیت ملک، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها ، بااعمال ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ0(صفر) ریال صادر می گردد.  

جریمه 1135.98  2
 

303750  , 1380 بناي غیرمسکونی غیرمجاز در 
کاربري مغایر

1396/10/16 4/96/4631 بدوي کمربندي -
شهیدبهشت
ي-مقابل 
خانه 
--کارگر

4-3-10145-82-1-0-0 312

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري پانزده  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 113,906,250(یکصد و  سیزده 

میلیون و  نهصد و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 375  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/16 4/96/4631 بدوي کمربندي -
شهیدبهشت
ي-مقابل 
خانه 
--کارگر

4-3-10145-82-1-0-0 312

توضیحات بازدید ساختمان مذکور داراي پروانه ساختمانی شماره 22 مورخ 1376/01/31و گواهی پایان کار 
شماره 32183 مورخ 1377/12/23با زیربناي کل 1020.78 مترمربع به صورت تجاري 
مسکونی می باشد. حالیه ساختمان توسط مرکز حوادث فوریت هاي پزشکی (اورژانس 

گیالن) به صورت اداري مورد بهره برداري قرار می گیرد. تخلفات ساختمانی صورت گرفته به 
:شرح زیر می باشد

تبدیل یک باب مغازه به مساحت 213.1 مترمربع به پارکینگ آمبوالنس -1
 تبدیل بالکن تجاري به اداري به مساحت 140 مترمربع -2

تبدیل طبقات مسکونی به اداري به مساحت 782.88 مترمربع -3
.به استناد ضوابط، 15 واحد کسري پارکینگ اداري دارد -4

به استحضار می رساند از داخل ساختمان بازدید به عمل نیامده است و گزارشات مذکور به 
صورت غیابی تنظیم شده است. در صورت مراجعه ذینفعان و ارائه مستندات و مدارك فنی 

.مراتب قابل بررسی و اظهار نظر مجدد می باشد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 103,695,000(یکصد و  سه 

میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.3  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4660 بدوي دروازه -
الکان-بیانی
-روبروي 
ساختمان 
غزل

4-3-10328-46-1-0-0 31
3

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق اعیان بدون مجوز و خالف ساز بمساحت 75 متر 
مربع با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1395 در مرحله سفت کاري بصورت خانه ویالیی 

ساخته شده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 
4/96/3716-1396/03/27 مبنی بر تخریب میباشد که توسط خود مالک نیز بلطور کامل 
تخریب گردید. بعد از آن مالک اقدام به اخذ پروانه ساختمانی بشماره 46 -* 1396/07/30 
بصورت 3 طبقه بر روي همکف در 2 واحد مسکونی با زیربناي 214.8 متر مربع نمود . حالیه 
عملیات ساختمانی در  مرحله اتمام پی و نصب میلگردهاي انتظار ستونهاي طبقه همکف می 
باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در همکف بمساحت 
22.3 متر مربع میباشد. همچنین به هنگام صدور پروانه ساختمانی داراي 27.95 متر از بر 
اصلی داراي عقب نشینی میباشد که رعایت عقب نشینی در هنگام صدور پایانکار ضروري 
میباشد. اعالم زیربناي نهایی و سایر تخلفات احتمالی در آینده موکول به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. مراتب جهت دستور تقدیم 

می گردد./ر.ي

31
3

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1310400(یک میلیون و  سیصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 20.16  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4665 بدوي نخودچر -
قلی 

پور-روبروي 
نانوائی 
-بربري

4-1-10548-25-1-0-0 314

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی محصور داراي یک چشمه اطاق و سرویس 
بهداشتی که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت آن 267.04 مترمربع می باشد.از بابت 
حصار و اعیان موجود آن به مساحت 20.16 مترمربع سوابقی ارائه نگردید.کل اعیان موجود 
داخل تراکم می باشد و قدمت آن سال 1390 می باشد.به علت نداشتن شرایط یک واحد 
مسکونی فاقد کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژه شماره 370-96/08/11 به سطح 
29.52 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 12 متري حد شرق قرار دارد.حالیه مالک 

درخواست پاسخ استعالم اداره راه و شهرسازي به جهت دریافت سند را دارند.مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

314

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 42.  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/12 4/96/4666 تجدید 
نظر

رشت -بین 
فلکه رازي و 
فلکه گاز- 
شهیدنظري 
- خمینی

4-3-10262-6-1-0-0 31
5

در خصوص اعتراض آفاي مجید خوشحال سقالکساري نسبت به راي شماره 
4.96.3563 مورخ 96.9.14  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به یک برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 69.05 مترمربع به مبلغ  214055000(دویست و  چهارده میلیون و  

پنجاه و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 69.05  1
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید گزارش ذیل صرفا جهت مختومه نمودن پرونده جاري و بدون بازدید و بر اساس مستندات 
موجود در پرونده خالف تنظیم گردیده و هرگونه تخلف جدید یا مغایرت احتمالی متعاقبا 

/قابل بررسی است./ع.ا
-------------------------------------------------------------

------------------------------
متن گزارش کارشناسی منتهی به راي کمیسیون :  مکان بازدید شده ساختمان در حال 
احداث می باشد که بابت ان پروانه به شماره 82مورخ 94/12/27 در 2 طبقه(یک واحد 

مسکونی دوبلکس)  و با زیر بناي کل 157.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و 

: خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 %اضافه بنا در همکف بسطح 0.21متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60 -1

 %اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 0.21متر مربع خارج تراکم و خارج طول 60 -2
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به کسر راه پله این طبقه بسطح57.16 متر مربع -3

 اضافه بنا بصورت احداث راه پله به بام بسطح  11.89 متر مربع -4
 تعداد واحدها یک واحد افزایش یافته رعایت دو واحد پارکینگ  میگردد -5

درخواست پروانه احداث مرحله سوم را دارند  مراتب جهت صدور دستور بعدي  تقدیم 
.میگردد

31
5

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 122.75 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 47- 96/8/1 مبادرت به 
احداث بصورت 3.5 طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد. 

سایر 122.75 3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/17 4/96/4672 بدوي رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
رجایی-بن 
بست اول - 
سمت راست

4-2-10281-12-1-0-0 316

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه، با اعمال ضریب 0.75 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,178,000(سی و  دو میلیون 

و  یکصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 13.84  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 47 - 96/08/01 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 512.75 مترمربع صادره شده است. مالک بدون اخذ پروانه 
مرحله دوم در زمان اتمام فونداسیون، اقدام به ادامه عملیات ساختمانی نموده، ستونهاي 
همکف به طور کامل اجرا و در مرحله قالب بندي سقف اول متوقف شده است. تا این مرحله 
با توجه به موقعیت ستون هاي همکف و نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح 13.84 
مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. ضمنا برابر تبصره سوم بند 3 ضوابط طرح 
تفصیلی ، موضوع صدور پروانه ساخت سه مرحله اي ، در صورت عدم دریافت هر مرحله از 
پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مراحل بعدي ، کل زیربناي احداثی مندرج در پروانه ، 
تخلف ساختمانی (داخل تراکم) محسوب می گردد. به این ترتیب کل زیربناي پروانه 

ساختمانی در طبقه همکف به سطح 122.75 مترمربع به صورت تخلف داخل تراکم گزارش 
می شود. اعالم زیربناي نهایی و اظهارنظر در خصوص پارکینگ ها موکول به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه 

/ساختمانی با عقب نشینی به سطح 3.46 مترمربع صادر شده است. /ع.ا

316

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 885,300

(هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد

جریمه 6.81  2
 

65000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4690 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
بعد از 
شهرك 
اندیشه- 
جنب بانک 
ملی شعبه 
حافظ آباد

4-1-10403-257-1-0-0 31
7

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 32788600(سی و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار 

و  ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 126.11  4
 

65000  , 1368 توسعه بناي تجاري

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
739440(هفتصد و  سی و  نه هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 113.76  0.1
 

65000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 16250000(شانزده میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

65000  , 1368 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/03 4/96/4690 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
بعد از 
شهرك 
اندیشه- 
جنب بانک 
ملی شعبه 
حافظ آباد

4-1-10403-257-1-0-0 31
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توضیحات بازدید احتراما طی بازدید به عمل آمده این ملک قطعه زمینی داراي سند مالکیت به مساحت 
324.70 مترمربع که اعیان یک ساختمان دو اشکوبه به شرح زیر برروي آن احداث گردیده 

. است
طبقه همکف : مساحت کل این طبقه 244.11 مترمربع که شامل :ا -  یک باب مغازه به 

مساحت  177.70 مترمربع که جهت صنف نمایشگاه اتومبیل دائر میباشد . 2 – یک باب مغازه 
به مساحت 28.50 مترمربع که مورد استفاده واحد صنفی بیمه میباشد. 3- مساحت ورودي، 

 .راه پله و انباري 37.91 مترمربع میباشد
طبقه اول : مساحت کل این طبقه 266.57 مترمربع که شامل : یک واحد مسکونی به 
مساحت 189 مترمربع (با احتساب 1.00*15.73 کنسول به سمت بلوارشهیدافتخاري و 
کنسول به ابعاد 1.00*6.67 به سمت حیاط شمالی) ومابقی تراس روباز مسکونی به مساحت 

.77.57 مترمربع میباشد
این ملک داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 8816 مورخه 26/3/62 بدین شرح 
میباشد : احداث یکباب ساختمان دو اشکوبه با زیر بناي همکف 118 مترمربع شامل سه باب 
مغازه و طبقه اول 146 مترمربع بصورت مسکونی که در خصوص انجام راي نیاز به اظهارنظر 

. واحد جلوگیري ازتخلفات میباشد
درحال حاضر اضافه بناي ساختمان در وضعیت موجود برابرکارشناسی و نقشه هاي ارائه 

:گردیده توسط مالک پس از راي صادره مشروحه فوق ، به این شرح میباشد
طبقه همکف : تبدیل سه باب مغازه به دوباب مغازه ، تغییري در ورودي،راه پله و انباري  -1
(37.91مترمربع)دیده نشده است، وتوسعه بناي تجاري  در سال 68به مساحت 126.11 

.مترمربع (خارج تراکم) دردو باب میباشد
طبقه اول : 43 مترمربع توسعه بناي مسکونی و77.57 مترمربع تراس روباز اختصاصی به  – 2
واحد مسکونی محصور شده به ارتفاع 1.50متردرسال68 که به مساحت 6.81مترمربع خارج 

.تراکم  میباشد
از بابت دو واحد تجاري و یک واحد مسکونی برابر ضوابط سال ساخت  پنج ایستگاه کسري 

 .پارکینگ دارد
برابر طرح تفضیلی و کاربري مجازدر منطقه گستره تجاري ،اداري،خدماتی و محله اي قرار   
دارد. در خصوص میزان عقب نشینی کاربري ها  در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر 
کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه بردار میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

**************.تقدیم میگردد
برابر اظهار نظر کارشناسان محترم واحدنقشه برداري و خط پروژه به استناد شماره نقشه 

.323مورخه96/5/23 فاقد هرگونه عقب نشینی میباشد
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها برابر بند 19صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در 
مورد تراکم اعطایی به میزان 106.4 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 164,920,000(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال در 

حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 106.4  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/19 4/96/4691 تجدید 
نظر

-
روبیاتی-نب
-ش رجایی

4-3-10030-7-1-0-0 31
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در خصوص      68.6  متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 
نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي  موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد ان اظهارنظر می گردد.

سایر 68.6  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,929,936,000(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  

سی و  شش هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 311.28  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 64 مورخه 1392/12/22به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 475 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد و پروانه فاقد اعتبار می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به 

:شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.57 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.57 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.57 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.57 مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 49.57 مترمربع-5
کاهش سطح زیربناي راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به سطح 10.79 مترمربع-6

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 106.4مترمربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی به سطح 68.6 مترمربع -8
(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه 
معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت 

افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
داراي کاهش بنا در زیر شیروانی  به مساحت 29.56 مترمربع به دلیل عدم اجراي انباري در 
زیر شیروانی میباشد.مالک با توجه به ضوابط هنگام صدور پروانه در حد جنوب مجاز به 
اجراي یک درب 3 متري بوده که یک درب 5.05 متري اجرا نموده است.در همین خصوص 
اشاره می شود که در صورت اجراي درب 3 متري نیز تعداد پارکینگ مورد نیاز تامین می 
شود. کسري پارکینگ ندارد. اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی در هنگام پایانکار میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
.دیوارحائل بام نیز در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

*********************************************************
******************************************************
احتراما به استحضار می رساند در ثبت تحلیل خالف پرونده فوق به اشتباه یک ردیف تخلف 
ساختمانی به صورت مازاد بر تراکم  به مساحت 52.64 مترمربع در طبقه همکف ایجاد 

گردیده است که علت آن خودکار بودن سیستم تحلیل خالف شهرسازي و عدم دسترسی به 
ویرایش تحلیل خالف می باشد.حالیه با امکان ویرایش ،تحلیل خالف اصالح گردید.مراتب 

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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 245653200(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  سه 

هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 104.98  1.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/03 4/96/4696 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان- 16 
متري 
سمیه--نام
دار

4-3-10238-24-1-0-0 319

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 126مورخه 87/3/13 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و بمساحت کلی 273.84 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره برداري و سکونت می باشد. قبال در یک 
مرحله از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 176.56 مترمربع و اضافه 
بنا در زیرشیروانی به سطح 15.88 مترمربع راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 4228 
مورخه 1391/03/23 و راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 7184 مورخه 

1391/05/23 صادر شده است. در مرحله دوم از بابت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز 
در طبقه چهارم به سطح 103.73مترمربع ، افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 
واحد ، و مازاد حد نصاب انباري در زیرشیروانی به سطح 1.25 مترمربع داراي راي تجدیدنظر 
کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/4696 مورخه 1396/11/03 می باشد. الزم به توضیح 
است نسبت به سوابق فوق، در همکف به سطح 4.22 مترمربع ، در طبقات اول تا سوم به 
سطح 12.66 مترمربع و در زیرشیروانی 4.33 مترمربع کاهش بنا دارد. برابر ضوابط زمان 
صدور پروانه 2 واحد پارکینگ مورد نیاز تامین شده است. به استناد خط پروژه شماره 1056 
مورخ 1396/04/15 فاقد عقب نشینی است. رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام 

/پایانکار الزامی می باشد. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 183513600(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  سیزده هزار 

و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 84.96  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4698 تجدید 
نظر

یخسازي-بل
وارشهداي 
گمنام-خج
سته-کوچک
ي-بن 6 
متري

4-1-10425-20-1-0-0 320
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  437 مورخه 86/07/14 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به متراژ 203.79 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم وخارج از طول 60%  به شرح زیر 

:  میباشد(مجموع اضافه بنا به مسا حت 84.96 مترمربع)
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  28.32 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 28.32  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  28.32 مترمربع-3
.رعایت ارتفاع پیلوت  در زمان پایانکار الزامی است

با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
.قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت

حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف(پروانه دوم 
قدیم)را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

320

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، نظر به قدمت بنا، به جهت عدم ضرورت 
قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  468,360(چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  

سیصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.04  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4699 تجدید 
نظر

رشت - 
گوهر رود

4-2-10618-71-1-0-0 321

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي بدون مجوز خارج از تراکم، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 228,600(دویست و  بیست و  هشت هزار و  ششصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 5.08  0.5
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 66.62 مترمربع بوده که به سطح 
57.12 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.ملک فوق به مساحت 1.56 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که کل آن از اعیان میباشد.به دلیل ساختن ملک فوق بر روي زمین زیر 
75 متر مربع کل ملک به سطح 57.12 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 221967 مورخ 95/10/29 *******
مبنی بر پیگیري مجدد مکان بازدید شده برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی به 
مساحت عرصه 66.60 متر مربع بوده که به سطح 57.1 متر مربع آن به صورت اعیان 
میباشد.ملک فوق بدون مجوز و با قدمت سال 75 احداث گردیده  و به مساحت 1.56 متر 
مربع در حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه قرار دارد که به صورت اعیان میباشد.از اعیانات 
باقیمانده به سطح  52.04 داخل تراکم و به سطح 3.53 خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت 

******.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما ملک فوق خارج از حریم ایمنی آب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور *****
******.مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 185229 مورخ 1396/9/18 عین *****
******.گزارش فوق تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 10242-2 
مورخ  1396/10/30 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 80/65 متر مربع از مساحت 103/6 متر مربع 
بناي خارج تراکم بمبلغ 36746156(سی و  شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  شش 
هزار و  یکصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص سوئیت 
به مساحت 22/95 متر مربع از مساحت 103/6 متر مربع بناي مازاد بر تراکم ، نظر به 
اینکه تبدیل پیلوت به سوئیت بر خالف اصول شهرسازي و مغایر با مدلول پروانه می 
باشد مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها راي به تخریب و اعاده به 

وضع سابق صادر و اعالم میگردد .

جریمه 103.6  0
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/24 4/96/4704 بدوي -
حمیدیان-ر
وبروي 
مسجد 
الغدیر-بن 
بست نهم

4-2-10235-26-1-0-0 32
2

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 10242-2 
مورخ  1396/10/30 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 129/36 متر مربع بناي داخل تراکم 

بمبلغ 5893965(پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  نهصد و  شصت و  پنج) 
ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 129.36  0.1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به راي اعاده به وضع سابق در خصوص سوئیت ، کسري پارکینگ مسکونی 
منتفی اعالم میگردد .

سایر 25  0
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خانه دو طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی همکف یک واحد 
سوئیت و طبقات اول و دوم هر کدام یک واحد که بر روي عرصه بمساحت 85.2متر مربع 
(طبق سند ) بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 12 سال  احداث شده ودر  در سال 1390 
باز سازي و نماي آن اجرا شده است داراي کنسول سمت شارع از ارتفاع 2.60متر و عرض  
حیاط خلوت از 2متر به 1متر کاهش یافته و عرض حیاط خلوت   رعایت نشده است و در این 
حد  داراي  پنجره مشرف به سمت پالك مجاور میباشدالزم به توضییح است مساحت 

سوئیت 22.95 متر مربع بوده و طبق ضوابط شرایط یک واحد مجزي را ندارد  به استناد خط 
پروژه شماره 745 مورخ 1395/12/25 ملک فوق بمساحت 2.62 متر مربع از اعیان هر طبقه 
در تعریض کوچه بن بست  6متري حد شمال قرار دارد و برابر طرح تفصیلی بناي احداثی 
بسطح 103.60متر مربع خارج تراکم که از این مقدار 18.22 متر مربع بصورت احداث کنسول 
غیر مجاز سمت شارع می باشد  و بسطح 129.36 متر مربع داخل تراکم می باشد برابر سال 
وقوع تخلف تعداد دو واحد پارکینگ مورد نیاز است با توجه به تامین یک واحد پارکینگ 
تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میباشد

شایان ذکر است پالك ثبتی مذکور بابت احداث اعیان با زیربناي 110.2 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4034 مورخ 1377/06/18 مبنی بر پرداخت 
جریمه نقدي می باشد. پس از آن اقدام به تخریب اعیان سابق و احداث بناي فوق الذکر 

.نموده است

32
2

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و با توجه به نامه 
شماره ش ر - 211278 - 1396 مورخ 1396/10/20 شهرداري مبنی بر کاهش متراژ و 
اعالم مساحت مغازه از 28/08 متر مربع به مساحت 20 متر مربع لذا ضمن نقض راي 
بدوي  کلیه تخلفات در این بند به مساحت 20 متر مربع محاسبه و با یک پنجم ارزش 
سرقفل حسب نظریه کارشناس جریمه بمبلغ 79772709(هفتاد و  نه میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هفتصد و  نه) ریال راي صادر و اعالم میگردد .

جریمه 20  0
 

1020000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/03 4/96/4708 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-د
-انشکده

4-2-10232-1-1-0-0 32
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 44,625,000(چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج 

هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1.75
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی  به مساحت  207.8
مترمربع مطابق سند (تفکیکی)  می باشد.از بابت اعیانات داراي بالمانع شماره 16753 مورخ 
1370/12/14 بوده و مالک بعد از آن و با قدمت سال 92 اقدام به احداث یک باب مغازه به 
مساحت 28.08 متر مربع در محوطه حیاط ملک خود نموده است.مغازه فوق داراي فعالیت 
صنفی به شغل آرایشگاه زنانه میباشد و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد.داراي یک باب کسري 
پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه شماره 1667 به سطح 0.5 متر مربع از عرصه و 
اعیان در تعریض کوچه 14 متري حد غرب و پخ بین دوگذر قرار دارد.حالیه متقاضی 
درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی از ملک خود را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو اعتراض مالک نسبت به راي کمیسیون محترم ماده 100 به شماره ****
4/96/4404 مورخ 96/10/02 و ارائه نقشه معماري  اصالحی از طرف وي مساحت مغازه 
****.احداثی 20 متر مربع میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

32
3

با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

سایر 25  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/10/26 4/96/4711 بدوي رشت - 
عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
انتهاي 
کوچه دهم

4-1-10516-324-1-0-0 32
4
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروالنه احداث بنا مرحله اول شماره 37 مورخ 1395/12/10 با 
زیربناي 378.1 در سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد. پس از آن 
داراي پروانه مرحله دوم شماره 37 مورخ 1396/04/04 با زیربناي 378.1 در سه طبقه روي 
پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل امده ساختمان در 
مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. برابر بازدید به عمل امده گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تخلف ساختمانی ناشی از افزایش واحدها از دو واحد به سه واحد مسکونی به مساحت  -1

73.85 مترمربع
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -2

وضع موجود ساختمان فاقد عقب نشینی از معبر حد شمال بوده و با توجه به لوله گذاري نهر 
واقع در حد شرق، حریم مجراي آب مذکور رعایت گردیده است. حالیه تقاضاي پروانه احداث 

.بناي مرحله سوم را دارند
بابت تخلفات ساختمانی فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
به شماره 4/96/4711 مورخ 1396/10/26 می باشد که راي  به اعاده به وضع سابق بناي 
احداثی اصدار یافته است. پس از آن برابر بازدید به عمل امده و به استناد نقشه هاي معماري 
ضمیمه ممهور به مهر مهندس ناظر معمار، نسبت به احداث سایبان در حیاط مشاعی به 
مساحت 12.5 مترمربع اقدام نموده است که در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون 
شهرداري ها، کسري پارکینگ ندارد. همچنین به مساحت 25.9 مترمربع کسري حد نصاب 
فضاي باز دارد. اظهار نظر در خصوص تامین سرانه فضاي سبز پس از اتمام عملیات کفسازي 
.امکان پذیر خواهد بود. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

32
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا خارج تراکم  ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  255,440,000(دویست و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهل هزار )ریال 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.4  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 4/96/4717 تجدید 
نظر

رشت - یخ 
سازي - به 
سمت جهاد 
- ك 
خجسته - 
ك ارغوان 1
- فرعی 5

4-1-10786-52-1-0-0 32
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب  یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها ضمن 
نقض راي بدوي: مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 

مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 17,112,000(هفده میلیون و  یکصد و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 55.2  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 4/96/4717 تجدید 
نظر

رشت - یخ 
سازي - به 
سمت جهاد 
- ك 
خجسته - 
ك ارغوان 1
- فرعی 5

4-1-10786-52-1-0-0 32
5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر یگ برگ فروش نامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین که 
مساحت وضع موجود آن برابر کروکی ارائه شده  75 مترمربع میباشد.حالیه مالک اقدام به 
احداث یکباب ساختمان دو اشکوبه خالف ساز در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 137.60 
مترمربع از جنس اسکلت بتن آرمه و با قدمت سال 93 نموده است که تخلفات به شرح زیر 

:خواهد بود
.به سطح 82.4 مترمربع خارج از تراکم میباشد -1
به سطح 55.2 مترمربع داخل تراکم میباشد -2

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3
.دو متر عرض سراسري حیات خلوت رعایت نگردیده است -4

برابر وضع موجود به سطح تقریبی 6 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد جنوب قرار 
دارد.حالیه مالک درخواست حفاري به طول 4 متر بر روي کوچه خاکی را دارندمراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما با توجه به درخواست واحد درآمد ملک فوق در طرح ******************

************تفصیلی قدیم در مسیر خیابان قرار داشته است
  1  0 4/96/4729 1396/11/25 باتوجه به اینکه دیوارگذاري در ملک شخصی و 

خصوصی مالک انجام شده و تجاوز به معبر صورت نگرفته و از طرفی ضرورتی بر قلع 
بنا نمی باشد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

12125000(دوازده میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97  0.5
 

0  , 1388 دیوارگذاري 1396/11/25 4/96/4729 تجدید 
نظر

ج فومن -
ك 

توحید-جن
ب 

--نیروگاه

4-1-10653-30-1-0-0 32
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده زمینی به مساحت تقریبی 12000 متر مربع میباشد.حالیه مالک 
ملک حد شمال،با ارائه کروکی ثبتی و نقشه برداري نظام مهندسی و ادعاي اینکه ملک فوق 
با احداث دیوار گذاري بدون مجوز به طول 97 متر و ارتفاع 2 متر به کوچه 8 متري حد شمال 
خود تجاوز نموده و آن را تبدیل به کوچه 3 متري نموده است.به جهت تعیین عرض کوچه و 
میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 35883 مورخ 95/02/30 مبنی ****
بر کارشناسی مجدد بر اساس طرح تفضیلی ،بنا بر اظهار نظر کارشناس خط پروژه با توجه به 
عدم لحاظ شبکه معابر در طرح تفصیلی و عدم پاسخگویی اداره ثبت به نامه به شماره 

106479 مورخ 95/5/3، تهیه ي خط پروژه امکان پذیر نمی باشد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

32
6

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم فاطمه باقري چوکامی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص انباري به مساحت 9 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 911250(نهصد و  یازده هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 9  0.5
 

202500  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/30 4/96/4730 بدوي کمر بندي 
شهید 
بهشتی 
شهرك 
مفتح کوچه 
هفتم  پالك 

460

4-2-10131-294-1-2-0 32
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بوده و 
از بابت آن داراي بالمانع شماره  2/33/23446 مورخ 83/7/13 میباشد.طی بازدید به عمل 
آمده مشاهده گردید که در فضاي حیاط مشاعی یک باب انباري به مساحت تقریبی 9 متر 
مربع احداث گردیده که بنا بر ادعاي مالک انباري با قدمت سال 80 احداث گردیده لکن از 
این بابت سوابقی مشاهده نگردید.برابر خط پروژه شماره 1586 فاقد عقب نشینی 

میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارد.مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

32
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 

ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 101912500(یکصد و  یک میلیون و  نهصد و  دوازده هزار و  
پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 26.3  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4731 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس--شع
بانی

4-3-10182-62-1-0-0 32
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 43-96/07/20 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت به زیربناي 483.25 مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله 
اتمام فنداسیون می باشد.و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري اجرایی ارائه شده توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا به سطح 26.3 مترمربع می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقثضی 

 .تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 127276800(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  دویست و  

هفتاد و  شش هزار و  هشتصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 75.76  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4735 تجدید 
نظر

زمین هاي -
الکتریک-پا
-رك شهر

4-3-10046-141-1-0-0 32
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2,454,340,500(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  چهار 
میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  پانصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 343.87  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 718,956,000(هفتصد و  هجده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

شش هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 85.59  2.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4735 تجدید 
نظر

زمین هاي -
الکتریک-پا
-رك شهر

4-3-10046-141-1-0-0 32
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 281 مورخ 1391/12/22 با استفاده از سقف  
تراکم اعطائی بسطح 75.76متر مربع با رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم بصورت 
ساختمان 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی با زیربناي 1093.05مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده  است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف 

:مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 86.07 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% که از این  -1
مقدار 30.18 متر مربع بصورت احداث بار انداز در حیاط مشاعی جهت تامین دو واحد 

 پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 223.56متر مربع (هر طبقه 55.89متر مربع  -2

%)خارج از تراکم و طول 60
اضافه بنا در طبقات پنجم بسطح 85.59 متر مربع خارج از تراکم و طول 60% که ازاین  -3

مقدار بسطح 27 متر مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد
اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 31.05 مترمربع که از این مقدار 20.98 متر مربع بصورت  -4
احداث انباري و 10.07 متر مربع بصورت  توسعه  راه پله به بام  و اتاقک آسانسور و راهرو  می 

 باشد
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 3.19مترمربع  -5

(در مجموع همکف و طبقات ( 5*0.55 +0.44
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت تخطی  -6
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 75.76 مترمربع،به 
عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد.شایان ذکر است که 
رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی 
است.رعایت حداقل پارکینگ برابر ضوابط صدور پروانه می گردددمراتب جهت صدور 

.دستوربعدي تقدیم می گردد

32
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه با ضریب یک و هفتاد و پنج صدم برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 767,046,000(هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  
چهل و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 130.45  1.75
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1396/10/30 4/96/4753 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بن بست 4 
متري

4-3-10315-30-1-0-0 33
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 732,816,000(هفتصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  

شانزده هزار )  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 145.4  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 87158400(هشتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  
هشت هزار و  چهارصد)  ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 51.88  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره  
55-94/10/22 در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل422.55 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري میباشد و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر 
تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشند:(متراژ کل اضافه بنا 

    275.85 مترمربع)
.اضافه بنا در همکف به سطح 36.35 مترمربع-1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 36.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 36.35 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 36.35 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه چهارم) در یک واحد مسکونی به سطح  -5
.130.45 مترمربع

 کاهش سطح زیرشیروانی بمساحت 25.42 متر مربع -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت پیوست ضوابط قدیم  -7
طرح تفضیلی شهر رشت که در صورت تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي 
مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را 
بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم 
نماید.  بر این اساس اضافه بنا خارج از حد تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، 
به مساحت  51.88 مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب 

.می گردد
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته که بصورت طبقه مازاد می باشد کسري  -8

.پارکینگ ندارد
درخصوص رعایت عقب نشینی و تجاوز یا عدم تجاوز به شارع  تراس ضلع جنوب غربی 
طبقات بر روي پخ  نیاز به انعکاس وضع موجود ملک بر روي  خط پروژه می باشد مراتب 
جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.****به استناد خط پروژه1517 ملک فوق فاقد 

. عقب نشینی است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
---------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7723-1397/12/09اعالم میدارد که 
تعهدي از مالک در خصوص تراکم اعطایی اخذ نشده ، لذا به استناد نامه 96/11/30033

/ص-1396/06/29 از اداره کل راه و شهرسازي و نامه بشماره  ب/915125/ص-1391/04/28
شهرداري رشت و  نامه دیگر بشماره 28281/730-1393/06/02 اداره کل راه و شهرسازي ( 
تماي نامه ها به پیوست تقدیم میگردد ) شهرداري ملزم گردیده است که در صورت تخطی 
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مالکان از مصوبات کمیسیون ماده 5 کلیه تراکم اعطا شده به عنوان تخلف ساختمانی به 
دبیرخانه کمیسیون ماده صد اعالم گردد.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي

بتاریخ  96.10.30 پرونده تخلف ساختمانی خانم طاهره خیاط سیاهخالسر در دستور 
کار قرار گرفت ؛ مالحظه می گردد حسب مرقومه شهرداري منطقه 4 رشت تحت 

شماره 208659 مورخ 96.10.17 جهت اصالح راي با توجه به مغایرت توضیحات شرح 
راي با مبلغ کل جریمه در راي شماره .4.96.4370 مورخ 96.10.9 ؛( حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی نسبت به اضافه بنا در همکف و طبقات اول 

تا سوم : کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً به 
مساحت 103.68 مترمربع مبلغ کل جریمه از3401395200 ریال به مبلغ 522547200
(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال  اصالح 
می گردد ؛ راي اولیه با در نظر گرفتن مفاد راي اصالحی داراي اعتبار و قابلیت اجرا 

دارد.  

جریمه 103.68  1.5
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 4/96/4763 اصالح
ي 
بدوي

رشت 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی- خ 
-قلی زاده

4-3-10035-28-1-0-0 33
1

در خصوص بند 2  مفاد راي بدوي صحیحاً اصدار یافته از موارد اصالحی نمی باشد. سایر 571.2  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه مرحله اول به 
شماره 58-94/10/22در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل 571.20 مترمربع صادر گردیده است. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد و تا این مرحله مالک اقدام به 
:دریافت پروانه مرحله دوم ننموده اند و دراي تخلفات ذیل بر خالف مدلول پروانه میباشد

.اضافه بنا در همکف به سطح 19.42 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.42 مترمربع -2
 .اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.42مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 19.42مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راهپله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات  -5
 .مجموعا به سطح 26 مترمربع

برابر ضوابط طرح تفصیلی جدید صدور پروانه هاي ساختمانی بصورت 3 مرحله اي  -6
میباشد که مرحله اول تا پایان فونداسیون و پروانه دوم از زمان اجراي فونداسیون تا زمان 
اتمام سفت کاري و پروانه مرحله سوم از زمان اتمام سفت کاري تا زمان صدور پایانکار معتبر 
میباشد و در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مرحله 
بعدي کل زیربناي احداثی تخلف محسوب میگردد، در نتیجه با توجه به اینکه بابت ساختمان 
فوق در مرحله اتمام فونداسیون پروانه مرحله دوم اخذ نگردیده و حالیه عملیات ساختمان 
در مرحله سفت کاري میباشد، کل زیربناي پروانه صادره به مساحت 571.20 مترمربع 
بصورت خالف ساز محسوب میگردد(الزم به ذکر است کل زیربناي پروانه در حد تراکم 

.میباشد)
.داراي کسري فضاي باز به سطح 5 مترمربع می باشد -7
.ضمنا سطح زیرشیروانی 4.83 مترمربع کاهش یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 668,160(ششصد و  شصت و  هشت هزار و  یکصد و  شصت) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 74.24  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/10/30 4/96/4764 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
جمهوري 
دوم - 
گلستان 1 
-فرعی 1 - 
سمت راست

4-2-10601-240-1-0-0 33
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2250000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

90000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

1,670,400(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 18.56  1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 95.34 مترمربع مطابق سند مفروزي می باشد.برابر کروکی ارائه شده از وضع 

موجود مساحت آن 100 مترمربع اعالم شده و حد جنوب ملک از سند بیشتر می باشد.داراي 
اعیان بدون مجوز به زیر بناي 100 مترمربع با قدمت سال 75 (باستناد فیش پیوستی) با 
مصالح بلوکی می باشد.از اعیان به سطح 74.24 مترمربع داخل تراکم و به سطح 18.56 
مترمربع خارج تراکم می با شد.یک واحد کسري پارکینگ دارد.به استناد خط پروژه شماره 
1245 مورخه 96/09/19  به سطح 0.4 مترمربع در تعریض کوچه 3 متري حد شمال و به سطح 
6.80 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد غرب قرار دارد..مراتب جهت صدور دستور 

.تقدیم می گردد
نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 

الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد. لذا ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ  2,400,000(دو میلیون و  چهارصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 96  0.5
 

50000  , 1353 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4765 تجدید 
نظر

یونس آباد -
 -

مطهري--م
طهري

4-3-10047-19-1-0-0 33
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 155.98 مترمربع بوده که به سطح 
96 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 155.98 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 96 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما برابر نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 185224 مورخ 96/9/18 *******
مبنی بر کارشناسی مجدد ، بر روي پالك نسقی به مساحت 156 متر مربع (برابر نقشه 
معماري ارائه شده از طرف متقاضی )بدون مجوز یک باب خانه ویالیی به زیربناي 96 متر 
مربع با قدمت سال 53 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.قابل ذکر است از ملک 
فوق به سطح 50.35 متر مربع داخل حریم ایمنی آب (حریم کمی) و مابقی به سطح 105.65 
متر مربع داخل حریم فضاي سبز حاشیه رودخانه (حریم کیفی) قرار دارد.مراتب جهت صدور 

*********.دستور مقتضی تقدیم میگردد

33
3

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسماعیل ساالري کچائی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم ؛ تبدیل فضاي 
مشاعی راه پله به مسکونی در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 139.87 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه  
با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1174908000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد 

و  چهار میلیون و  نهصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 139.87  2.5
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 4/96/4766 بدوي رشت - 
بلوار 
منظریه- 
کوچه 
گلستانی- 
نبش بن 
بست 

مجیدیه 6

4-3-10116-112-1-0-0 33
4

در خصوص احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 1.51 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
(960000 ریال) بمبلغ  3,624,000(سه میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.51  2.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 98 مورخ 1396/06/28  بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی  انباري با زیربناي 865.20
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است  یک مرحله بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 47.05 متر مربع داراي راي تجدید نظر برابر دادنامه شماره 
9609970904001284 مورخ 1396/04/10 و راي تجدید نظر ماده صد بشماره و-2692 مورخ 
1396/05/22 مبنی بر جریمه میباشند و پس از آن پروانه احداث بناي مرحله دوم بشماره 
98 مورخ 1396/06/28 دریافت نمودند حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه  
:نقشه برداري  توسط مالک موارد خالف و مغایرت زیربنائی  بشرح ذیل گزارش می گردد
،کاهش بنا در طبقه همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا بسطح 0.03 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 134.88متر مربع (هر طبقه 33.72متر مربع  -2
 %)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 28.45مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 4.99مترمربع  -4

(در مجموع همکف و طبقات.(0.26*3.95+4
مازاد بر تراکم بسطح 1.51متر مربع ناشی از احداث یک باب انباري بیش از 5متر مربع در  -5

 زیرشیروانی
رعایت  پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواستپاسخ استعالم پروانه احداث بناي 

.مرحله سوم  را دارند  مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

33
4

باتوجه به اینکه در دادنامه شماره 4/96/3632-96/9/12 بدوي صادره از این شعبه، 
درخصوص تخلف مربوط به کسري دو قطعه پارکینگ نفیا یا اثباتا حکمی صادر 

نگردیده لذا این کمیسیون با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت  
جریمه به مبلغ 232500000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

می دارد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/25 4/96/4774 اصالح
ي 
بدوي

بلوارافتخار
ي-کوي 
دانش 

حجتی-کوچ
ه 

ششم-پال
  ك87-4

4-1-10508-28-1-0-0 33
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سایر قسمت هاي دادنامه شماره 4/96/3632-96/9/12 صادره از این شعبه، از حیث 
محاسبه و وصول جریمه،  به قوت خود باقی و قابل اجرا می باشد. بدیهی است دادن 

رونوشت از حکم بدون راي اصالحی، ممنوع است.

سایر 113.56  0
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که بابت آن پروانه به شماره 73
مورخ93/11/29 در 4.5 طبقه و 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 562 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان قابل بهره برداري است  و 
ساختمان بصورت 3.5 طبقه در 5 واحد مسکونی اجرا گردیده است(طبقه چهارم حذف 
گردیده) و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه 

:به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا به سطح 19.27 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.27 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.27 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 19.27 مترمربع -4

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به پنج واحد مسکونی و با توجه به افزایش -5
.واحدها دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و حذف اسانسور و افزایش بناي مفید در -6
.همکف و طبقات به سطح 36.48مترمربع

ضمنا زیربناي ملک فوق در هنگام صدور پروانه در حد تراکم مجاز بوده و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه ندارد.الزم به ذکر است طبقه چهارم حذف گردیده و سطح زیرشیروانی 7.13 
مترمربع کاهش یافته است.حالیه درخواست مجوز حفاري بطول 2 متر موزائیک و 1.5متر بتن 
جهت نصب انشعاب آب را دارد الزم به توضییح است ملک فوق داراي درخواست جاري 
بشماره 637692 جهت ارسال به کمیسیون ماده صد  می باشد مراتب جهت دستور بعدي 

  تقدیم می گردد
.فقط تحلیل جهت محاسبه درآمدي وارد شده است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 

موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 
لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 

درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 96/1062 مورخ 96/10/9 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

825,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 165000000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 14.62  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 4/96/4782 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه 
داروخانه 
آریا - خ 20 
متري اول 
-سمت چپ

4-1-10530-18-1-0-0 33
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، چون جریمه تعیینی در 
راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
براي اضافه بناي مسکونی همزمانساز را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را 
با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ 11,268,000(یازده میلیون و  دویست و  

شصت و  هشت هزار ) ریال تایید می نماید

جریمه 6.26  1.25
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی ، با اعمال 

ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 105,128,750
(یکصد و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 27.13  1.25
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به  گزارش شهرداري درصورت ابقاء سایه بان، کسري پارکینگ مرتفع می شود 
و با مورد جریمه واقع شدن سایه بان ، موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد. 

سایر 25  0
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 153-89/6/3در 2 طبقه بر روي پیلوت با زیر 
بناي کل 288.10 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد 
و بابت تخلفات ساختمانی شامل :(1- احداث طبقه مازاد بصورت یک چشمه اتاق به سطح 
31.73 مترمربع 2-تبدیل پیلوت به دو باب مغازه یک باب به مساحت 17.82 مترمربع و یک 
باب به مساحت 31.29 مترمربع 3- یک واحد کسري پارکینگ تجاري) داراي سوابق در 
واحد خالف و راي تجدیدنظر کمسیون ماده 100 مورخ 93/2/28 می باشد که بابت اضافه 
بناي مسکونی و  مغازه به مساحت 31.29 مترمربع  و یک واحد کسري پارکینگ به پرداخت 
جریمه نقدي و بابت مغازه به مساحت 17.82 مترمربع به اعاده بناي احداثی به وضع موجود 
محکوم گردید. پس از آن طی نامه شماره ش ر-219104-1395 مورخ 1395/10/27 مراتب 
اجراي راي مورد اشاره و درخواست مختومه کردن پرونده به کمیسیون ماده صد اعالم 
گردید. پس از آن طی بازدید مجدد به عمل آمده و به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک، ممهور به مهر مهندس حسین یگانه، تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح 

:زیر می باشد
تبدیل مجدد پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 16.05مترمربع -1

یک واحد کسري پارکینگ تجاري -2
اضافه بنا در همکف به مساحت 27.13 مترمربع، که از این مقدار به مساحت 26.94  -4
مترمربع به صورت احداث فضاي سرپوشیده در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ تجاري 
می باشد، که در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها، یک واحد پارکینگ 

.تجاري مورد نیاز تامین می گردد
.اضافه بناي همزمان ساز مسکونی در طبقات به مساحت 6.26 مترمربع -4

هم چنین نسبت به آخرین راي صادره کمیسیون ماده صد، به مساحت 1.43 مترمربع کاهش 
.بنا در مغازه بزرگتر دارد

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ش/12/1001 مورخ 96/10/11 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8,220,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8222000(هشت میلیون و  دویست 
و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 58.08  0
 

50000  , 1368 تبدیل غیر مجاز 1396/10/30 4/96/4783 بدوي رشت -بلوار 
افتخاري- 
-عینک

4-2-10405-64-1-0-0 33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت قطعه زمینی فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
72.37مترمربع و داراي اعیان  در دو طبقه  دو واحد تجاري  با صددرصد اشغال عرصه  به که 
طبقه همکف  به مساحت 65.77  مترمربع  بصورت فعالیت شغلی خدمات  تودوزي 

خودرودائر وداراي تابلوي تبلیغاتی ازجنس بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) میباشد و طبقه 
اول با احتساب راهرو تجاري در همکف  به مساحت  29.04 مترمربع  بصورت فعالیت شغلی 
فروش و تعمیرات صوتی وتصویري خودرو دائر و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی 
به ابعاد ( 2*0.50 ) و( 0.80*2 ) و (0.60*2 ) میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*******

احترامابرابراخطاریه به شماره 2/33/635896مورخه1396/07/05 ودرپی آن مراجعه مالک 
وارائه مستندات و نقشه این ملک قطعه زمینی برابر فروشنامه به مساحت 75مترمربع 
میباشد که عمال در وضعیت موجود مکان بازدید شده به مساحت عرصه   80.70 مترمربع و 
داراي اعیان  در دو طبقه  دو واحد تجاري  با صددرصد اشغال عرصه میباشد . طبقه همکف  
به مساحت 72.05 مترمربع  بصورت فعالیت شغلی خدمات  تودوزي خودرودائر وداراي 
تابلوي تبلیغاتی ازجنس بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) میباشد و باقیمانده مساحت 
عرصه به مساحت 8.70 مترمربع  راهرو تجاري و مورد استفاده طبقه اول میباشد طبقه اول 
به مساحت  29.77 مترمربع ،  مجموع طبقه اول به مساحت 38.42 مترمربع که بصورت 
فعالیت شغلی فروش و تعمیرات صوتی وتصویري خودرو دائر و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس 
بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) و( 0.80*2 ) و (0.60*2 ) میباشد همچنین این ملک برابر 
ضوابط قدیم دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد. .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

33
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ346797000(سیصد و  چهل و  

شش میلیون و  هفتصد و  نود و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 74.58  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4813 بدوي -
چمارسرا-ط
القانی-بن 4
 متري

4-2-10391-96-1-0-0 33
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قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 31 - 1396/06/07به صورت 3 طبقه روي پیلوت 
در 3 واحد مسکونی (و انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 505.46 مترمربع صادره شده 
است. قبال در مرحله اتمام فونداسیون پروانه مرحله دوم مورخه1396/07/22 را دریافت 
نموده ، در حال حاضر ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و شروع سربندي است. برابر نقشه 
برداري و نقشه هاي معماري ارایه شده تا این مرحله داراي مابه التفاوت نسبت به مدلول 

:پروانه به شرح ذیل می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف (سایه کنسول) به سطح 7.9 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.35 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.35 مترمربع -4

کاهش بناي راه و پله و آسانسور و افزایش بناي مفید در طبقه همکف به سطح 3.02  -5
مترمربع و در طبقات اول تا سوم به سطح 14.61 متربع

داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.05 مترمربع می باشد. ضمنا با توجه به اینکه 
ساختمان در مرحله اسکلت است فعال در خصوص تعداد پارکینگ تامین شده نمی توان 
اظهارنظر کرد لکن با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده فعال کسري پارکینگ ندارد. الزم 
به ذکر است کروکی نقشه برداري مربوط به زیرشیروانی فاقد جزئیات تفکیکی می باشد لذا 
ممکن است سطح انباري ها در هنگام پایانکار بیش از 5 مترمربع و مشمول مازاد بر تراکم 
باشد که در همان زمان قابل بررسی است. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. درخواست بالمانع بانکی 

/دارند./ع.ا

33
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد(طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 1361892000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  یک میلیون و 

 هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 162.13  2.5
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1396/11/03 4/96/4831 تجدید 
نظر

رشت - خ 
نامجو - خ 
سیادتی -  
ك توحید

4-3-10021-2-1-0-0 33
9

سایر رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 514.1  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,364,361,600(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  چهار 
میلیون و  سیصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 203.03  2
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/11/03 4/96/4831 تجدید 
نظر

رشت - خ 
نامجو - خ 
سیادتی -  
ك توحید

4-3-10021-2-1-0-0 33
9

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 95مورخ 1394/12/27  بصورت 
ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري با زیربناي 514.10
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است و از بابت اضافه بنا به 
صورت :(1- اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 48.08 مترمربع ،2- اضافه بنا در طبقات اول 
الی سوم بسطح 153.24متر مربع (هر طبقه 51.08متر مربع )،  3- احداث یک طبقه مازاد بر 
طبقات مجاز بسطح 162.13 متر مربع ، 4- کاهش سطح  زیرشروانی بسطح 9.08 متر مربع 
الزم به توضییح است بدلیل احداث انباري در زیرشیروانی با مساحت باالي 5متر مربع در 
مجموع  بسطح 3.37 متر مربع مازاد بر تراکم دارند 5-  تعداد واحد هاي مسکونی  یک 
واحد افزایش یافته است کسري پارکینگ ندارد 6- با توجه به اینکه جهت ملک فوق پروانه 
احداث مرحله اي صادر شده و با عنایت به اینکه مالک پس از اتمام اجراي فنداسیون پروانه 
مرحله دوم دریافت ننمودند لذا کل زیربناي پروانه صادره بسطح 514.10 متر مربع بعنوان  
زیربناي داخل تراکم گزارش شده است 7- داراي کسري فضاي باز بسطح 54.28 متر مربع و 

 کسري فضاي سبز بسطح 14.28متر مربع
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.شایان ذکر است که رعایت 
ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است. 
اکنون مالک درخواست پروانه احداث مرحله دوم را دارند مراتب جهت صدور دستوربعدي 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده، نظر به قدمت بنا و با توجه به گواهی 
استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان، به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز 
بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

داخل تراکم ، به مبلغ  44,757,800(چهل و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هفت 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 144.38  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4837 تجدید 
نظر

آدرس 
عینک خ 
امام حسین  
انتهاي خ 
دکتر چمران 
روبروي 
نانوایی 
منزل 
شخصی

4-1-10560-39-1-0-0 340

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع، با وصف 
محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي بناي بدون مجوز خارج از تراکم، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,529,000(یکصد و  شانزده میلیون و  پانصد و  

بیست و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50.12  0.75
 

3100000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

توضیحات بازدید مکا ن تعرفه شده یکباب ساختمان یک طبقه روي همکف در یک واحد مسکونی با %100 
پوشش بنا داراي کنسول سمت شارع از ارتفاع سه متر و عرصه بمساحت 91.30 متر مربع و 
اعیان بمساحت 91.30 متر مربع عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  است با قدمت 
حدودچهار  سال (تاریخ نصب کنتور برق 1392/02/16)جهت مشخص شدن مقدار عقب 
نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد ****به 
استناد خط پروژه شماره 701 مورخ 1396/07/02 ملک فوق بمساحت 1.06 متر مربع در 
تعریض کوچه 10متري قرار دارد و برابر طرح تفصیلی بمساحت 144.38 متر مربع داخل 
تراکم و بمساحت 50.12 متر مربع خارج تراکم دارند که از این مقدار 11.90 متر مربع بصورت 
احداث کنسول غیر مجاز سمت شارع می باشد  رعایت پارکینگ میگردد درخواست مجوز 
حفاري آسفالت قدیم به طول 7متر جهت نصب انشعاب گاز را دارند مراتب جهت دستور 

  بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره  96-170 مورخ 96/10/20 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2,500,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 500000000(پانصد میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد 

جریمه 129.67  0
 

1020000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1396/10/30 4/96/4838 بدوي رشت - یخ 
سازي به 
سمت جهاد 
- بلوار 
شهداي 
گمنام - 
200 متر 
مانده به پل 
سیاه 
اسطلخ - 
نبش کوچه 
پنجم- 
کلینیک 
ساختمانی 
آرا بنا

4-1-10607-42-1-0-0 341

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت تقریبی 140 متر مربع بوده که به صورت 
فروش لوازم و مصالح ساختمانی مورد بهره برداري قرار میگیرد.داراي اعیان بدون مجوز به 
صورت دفتر فروش به مساحت تقریبی 30 متر مربع و همچنین فضاي باز تجاري به سطح 
تقریبی 110 متر مربع میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان 
پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد و تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد 
عقب نشینی بعد ازارائه سند مالکیت و  تهیه خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه شهرداري منطقه 4 به شماره 74015 مبنی بر ارائه مستندات از طرف ****
مالک بر روي پالك نسقی به مساحت 129.67 مترمربع بدون مجوز  یک باب مغازه (کلنیک 
ساختمانی) به زیربناي 26.56 مترمربع  با قدمت سال 91 با مصالح آجري احداث گردیده 
است.مابقی عرصه به سطح  103.11 متر به صورت فضاي باز تجاري مورد بهره برداري قرار 
میگیرد. فاقد کسري پارکینگ تجاري بوده وبرابر خط پروژه شماره 1448 به سطح 14.40 متر 
مربع در تعریض اتوبان 51 متري حد شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

****..تقدیم می گردد

341

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ 55650000(پنجاه و  پنج 

میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53  1.5
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/10 4/96/4859 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
نامجو- 
کوچه سعید 
- درب 
 ششم

4-3-10005-534-1-0-0 34
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 239 مترمربع که از بابت اعیان 
قدیمی داراي بالمانع شماره 4/33/637866 مورخه 95/08/29 میباشد.برابر خط پروژه 
شماره 888 موجود در سامانه پالك فوق عقب نشینی ندارد.حالیه به صورت خالف اقدام به 
احداث انباري در حیاط به مساحت 53 مترمربع با مصالح فلزي نموده است که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد.در ضمن الزم به ذکر است که از کل پالك به عنوان انبار دارو و وسائل 

.پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد

34
2

از آنجائیکه داراي راي قطعی سابق الصدور به شماره 4/96/4691 مورخ 1396/10/19
می باشد لذا کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

سایر 106.4  0
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4865 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-
روبیاتی-نب
-ش رجایی

4-3-10030-7-1-0-0 34
3

از آنجائیکه داراي راي قطعی سابق الصدور به شماره 4/96/4691 مورخ 1396/10/19
می باشد لذا کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

سایر 68.6  0
 

3100000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات و توجها به نامه شماره 217855-1396مورخ 
96/10/28شهرداري ،مبنی بر تخلف مازاد گزارش شده در صدور راي شماره 

4/96/4691 مورخ 96/10/19با مالحضه سوابق به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی 
مدنی در خصوص 52.64 مترمربع اعالمی از راي کسر و مابقی پیرو سابقه با ضریب 2
برابر ارزش معامالتی بمبلغ  1,603,568,000(یک میلیارد و  ششصد و  سه میلیون و  
پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال راي اصالحی صادر و اعالم میگردد.ضمنا تسلیم 

رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.

جریمه 258.64  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 64 مورخه 1392/12/22به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 475 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد و پروانه فاقد اعتبار می باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به 

:شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.57 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.57 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.57 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.57 مترمربع-4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 49.57 مترمربع-5
کاهش سطح زیربناي راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به سطح 10.79 مترمربع-6

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 106.4مترمربع-7
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی به سطح 68.6 مترمربع -8
(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه 
معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت 

افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
داراي کاهش بنا در زیر شیروانی  به مساحت 29.56 مترمربع به دلیل عدم اجراي انباري در 
زیر شیروانی میباشد.مالک با توجه به ضوابط هنگام صدور پروانه در حد جنوب مجاز به 
اجراي یک درب 3 متري بوده که یک درب 5.05 متري اجرا نموده است.در همین خصوص 
اشاره می شود که در صورت اجراي درب 3 متري نیز تعداد پارکینگ مورد نیاز تامین می 
شود. کسري پارکینگ ندارد. اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی در هنگام پایانکار میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
.دیوارحائل بام نیز در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

*********************************************************
******************************************************
احتراما به استحضار می رساند در ثبت تحلیل خالف پرونده فوق به اشتباه یک ردیف تخلف 
ساختمانی به صورت مازاد بر تراکم  به مساحت 52.64 مترمربع در طبقه همکف ایجاد 

گردیده است که علت آن خودکار بودن سیستم تحلیل خالف شهرسازي و عدم دسترسی به 
ویرایش تحلیل خالف می باشد.حالیه با امکان ویرایش ،تحلیل خالف اصالح گردید.مراتب 

.جهت دستور تقدیم می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر 
به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و باتوجه به گزارش شهرداري، تمامیت 
ملک داخل تراکم مجاز می باشد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم 
برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  2,101,938(دو میلیون و  

یکصد و  یک هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.35  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4867 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
امیر کبیر - 
کوچه قبل 
از فشار 
قوي - 
سمت چپ 
- داخل 
کوچه - 
دومین 
کوچه سمت 
راست

4-2-10602-41-1-0-0 34
4

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 135.85 
مترمربع و در وضع موجود مشتمل بر یک واحد مسکونی دوبلکس با زیربناي 129.35 

مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات مذکور سوابقی ارائه نشده است. سازه بناي احداثی از 
مصالح آجري بوده  و قدمت احداث بنا سال 1378 تخمین زده می شود. کل بناي احداثی در 
حد تراکم مجاز می باشد.  شایان ذکر است یک واحد سرویس بهداشتی به مساحت 3.39 
مترمربع در حیاط خلوت  احداث گردیده که موجب کاهش مساحت نورگیر در طبقه همکف 
گردیده است. به استناد خط پروژه 409 مورخ 1396/10/19 به مساحت تقریبی 9.75 مترمربع 
از عرصه در تعریض گذر 8 متري حد شرق قرار دارد .حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه 

.را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 490000000(چهارصد و  نود میلیون ) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 36.98  0
 

1020000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/03 4/96/4871 تجدید 
نظر

رشت 
حمیدیان 
نرسیده به 
مسجد 
الغدیر جنب 
مسکن ایده 
ال

4-2-10230-12-1-0-0 34
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 306000000(سیصد و  شش 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/03 4/96/4871 تجدید 
نظر

رشت 
حمیدیان 
نرسیده به 
مسجد 
الغدیر جنب 
مسکن ایده 
ال

4-2-10230-12-1-0-0 34
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید گزارش ذیل صرفا جهت مختومه نمودن پرونده جاري و بدون بازدید و بر اساس مستندات 
موجود در پرونده خالف تنظیم گردیده و هرگونه تخلف جدید یا مغایرت احتمالی متعاقبا 

: قابل بررسی است
-------------------------------------------------------------
احتراماً،مکان ارائه شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه داراي عرصه  
بمساحت 284/00 مترمربع  قطعه 19 تفکیکی است که از بابت اعیان مسکونی بمساحت 
81/21 مترمربع ، سایبان بمساحت 15/37 مترمربع و 4 باب مغازه بمساحت مجموع 71/21 
مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/109207 مورخ 1392/07/04 میباشد که وضع موجود آن 
بصورت 5 باب مغازه بوده و از بابت یکباب مغازه دو دهانه بمساخت 36.98 متر مربع سوابقی 
ارائه نشده و خالفساز می باشد برابر نقشه برداري ارائه شده اعیان مسکونی 74.87 متر 
مربع و سایبان بمساحت 15.37 متر مربع و مغازه ها از شمال به جنوب 1- مغازه اول بسطخ 
21.33 متر مربع با فعالیت شغلی مشاور امالك داراي تابلوي تبلیغاتی با حروف برجسته در 
به ابعاد 4.75متر *LED  0.3 دوقسمت به ابعاد 4.5متر*1.80متر و4.75متر*1.80متر و تابلوي
متر 2- مغازه دوم بسطح 36.98 خالفساز با تاریخ احداث سال1393و قدمت حدود 2سال با 
فعالیت شغلی لبنیات و تابلوي تبلیغاتی بنر معمولی به ابعاد 8متر *1.8متر تحت عنوان 
لبنیات دهاتی 3- مغازه سوم بسطح 14.79 متر مربع با فعالیت شغلی عطاري و تابلوي 

تبلیغاتی بنر نور پردازي شده به ابعاد 2.7متر 0.8متر 4- مغازه چهارم بسطح 15.80متر مربع 
با فعایت شغلی موسسه حسابداري داراي تابلوي تبلیغاتی بنر معمولی به ابعاد 3.55متر *1
متر 5- مغازه پنجم 18.86 متر مربع مشاور امالك کیوان داراي تابلوي تبلیغاتی با حروف 
برجسته نور پردازي شده به ابعاد 3.90متر*1متر میباشد بنابر این موارد خالف موارد خالف 

 بشرح ذیل است
الف )احداث تجاري بسطح 36.98 متر مربع با فعالیت شغلی لبنیات دهاتی  و قدمت حدود 
دو سال  ب)با توجه به سال وقوع تخلف تعداد پنج واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد 
کسري پارکینگ مسکونی دارند ج)مساحت اعیان مسکونی نسبت به بالمانع صادره  6.34 

 متر مربع کاهش یافته است
به استناد خط پروژه 2298به مساحت تقریبی 5/00 مترمربع از اعیان در تعریض خیابانهاي .
30 متري و 14 متري اصالحی و پخ عرض دو گذر قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور بعدي 

 .تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

25,884,000(بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 7.19  3
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/11/09 4/96/4873 بدوي بلوار -
شهید 
افتخاري-زم
ینهاي 
شهرداري-م
اقبل خ 
خرسندي

4-1-10540-84-1-0-0 34
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بالکن تجاري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
16,848,000(شانزده میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 7.02  2
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 135,000,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 168,516,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  پانصد و  

شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 93.62  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
215382-96/10/25 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   225000000(دویست و  

بیست و  پنج میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 132.87  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید ساختمان مورد نظر  داراي پروانه ساختمانی شماره 185 مورخ 1390/06/02به صورت چهار 
طبقه روي پیلوت و سه طبقه روي یکباب مغازه بسطح 25 متر مربع و بالکن بسطح 8.23 متر 
مربع مشتمل بر4 واحد مسکونی  با زیربناي 567.23 مترمربع می باشد. پس از آن داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث زیرزمین تجاري بسطح 132.87 متر مربع که از طریق با ال بر به مغازه همکف راه -1

 دسترسی دارد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 20.16 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -2

تبدیل 7.19 متر مربع از پیلوت به مغازه و افزایش سطح مغازه از 25 متر مربع برابر پروانه -3
 صادره به 32.19 متر مربع

اضافه بنا بالکن مغازه بسطح 7.02 متر مربع و افزایش سطح بالکن مغازه از 8.23 متر مربع -4
 برابر پروانه صادره به 15.25 متر مربع

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.98 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقات دوم وسوم و چهارم بسطح 60.48متر مربع (هر طبقه 20.16متر مربع   -6

(
کاهش بنا درراه پله به بام بسطح 2.17مترمربع-7 

.با توجه به احداث زیرزمین تجاري تعداد سه  واحد کسري پارکینگ  تجاري دارد-8
بابت تخلفات سالختمانی فوق الذکر داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري 
ها می باشد. حالیه نظر به عدم اعتبار پروانه ساختمانی، مراتب به شرح زیر جهت محاسبه 

:عوارض درآمدي مربوطه به حضور ارسال می گردد
کل زیربناي مشمول تراکم مسکونی: 426.18 مترمربع

کل زیربناي مشمول تراکم تجاري در همکف: 32.19 مترمربع
کل زیربناي مشمول تراکم تجاري در زیرزمین: 132.87 مترمربع
کل زیربناي مشمول تراکم بالکن تجاري: 7.02 مترمربع

مازاد برتراکم تجاري زمان صدور پروانه (مصوبه کمیسیون ماده پنج):25 مترمربع
مازاد بر تراکم مسکونی زمان صدور پروانه: 184.01

تراکم پایه: 152.38مترمربع
شایان ذکر است ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و مغازه مورد اشاره فاقد فعالیت  

صنفی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

34
6
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
211935-96/10/20 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   120000000(یکصد و  
بیست میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. ضمناً در خصوص 
عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 49.8  0
 

1000000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/09 4/96/4875 بدوي سه راه 
معلواین - 
روبروي 
آسایش یک

 

4-2-10143-122-1-0-0 34
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه34.1 متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه به 
مساحت 34.1 مترمربع با اسکلت فلزي مشتمل بر بالکن بتنی به سطح 15.7 متر مربع  با 
قدمت  سال 90 احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 
464  به سطح 3.45 متر مربع از اعیان مغازه در تعریض خیابان 35 متري حد جنوب قرار 

دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 106,717,500(یکصد و  شش 

میلیون و  هفتصد و  هفده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.95  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4879 بدوي استقامت 1-
 - خیابان 
شهدا - 
کوچه ایمان

4-2-10125-129-1-0-0 34
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 60 مورخ 96/09/22 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) صادر گردیده است.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام پی متوقف مانده است .باستناد نقشه هاي معماري اجرایی 
مورد گواهی مهندس ناظر تا این مرحله داراي تخلف ساختمانی به سطح 22.95 مترمربع می 
باشد.الزم به ذکر است تخلف مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد اتمام پی سازي بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر و همچنین اظهار نظر در خصوص تامین 

پارکینگ موکول به ادامه عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت 

.دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضا بهبودي موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 13.17 متر مربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 71447250(هفتاد و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هفت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 13.17  1.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/04 4/96/4911 بدوي بلوار 
الکان---ب
ن بست 
رویایی

4-3-10250-108-1-0-0 34
9

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 50 مورخه 96/08/13 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 537.65 مترمربع میباشد.حالیه با توجه به 

عملیات ساختمانی در حد فونداسیون داراي اضافه بنا در همکف  به مساحت 13.17 مترمربع 
بوده که جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.در ضمن الزم به ذکر است که بعد از تکمیل 
اسکلت وآجرچینی وارائه کروکی نقشه برداري ، متعاقبا در خصوص تعداد واحد ،تایید 
پارکینگ و... ، اظهار نظر وگزارش تکمیلی ارائه میگردد.متقاضی تقاضاي گرفتن پروانه 

.مرحله دوم را دارد.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري مبنی بر احداث یک باب مغازه غیر مجاز توسط مالک 
رحیم کمایی پور، باتوجه به اینکه مطابق نامه شهرداري منطقه چهار به شماره ش ر- 
222225 – 96/11/4 نامبرده مالکیتی نسبت به مغازه مذکور نداشته و ملک موردنظر از 
امالك متعلق به شهرداري می باشد لذا بلحاظ عدم احراز وقوع تخلف ساختمانی به رد 

آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 40  0
 

329063  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4914 بدوي رشت - با  
التر از 
بیمارستان 
رازي - بعد 
از قیام 2- 
سمت 
راست- 
(-سردارجن
گل--)

4-2-10113-96-1-0-0 35
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده ،به صورت یک باب مغازه به مساحت تقریبی 27 مترمربع داراي بالکن 
همزمان ساز به مساحت تقریبی 11 مترمربع که با توجه به قرار دارد اجاره ضمیمه شده مالک 
پالك فوق شهرداري رشت بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم حقوقی در این مورد تقدیم 
میگردد.داراي تابلو به مساحت 5.40 مترمربع وبه ارتفاع 1.20 متر وفعالیت شغلی آن 

فروشگاه رنگ فروشی میباشد. .جهت تعیین میزان عقب نشینی در صورت لزوم نیاز به تهیه 
خط پروژه میباشد.در ضمن الزم به ذکر است که گزارش فوق بر اساس گزارش غیابی قبال به 
کمیسیون ماده صد ارسال شده بود که حالیه با توجه به ارائه مدارك ضمیمه شده  جهت 

اظهار نظر و اقدامات  بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

35
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 298500

(دویست و  نود و  هشت هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 59.7  0.1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/03 4/96/4916 تجدید 
نظر

رشت 
-فلکه گاز - 
بلوار الکان 
- 16 متري 
سمیه - 
کوچه 
حسین پور

4-3-10341-44-1-0-0 35
1

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی با زیربناي 59.70 مترمربع(با قدمت 
حدود 34 سال)  بانضمام دو باب مغازه به مساحت 62.5 مترمربع(یک باب به مساحت 22 
مترمربع با قدمت حدود 8 سال و یک باب به مساحت 40.5 مترمربع با قدمت حدود 20 سال) 
که بدون مجوز و با مصالح بنایی روي پالك نسقی(عرصه به مساحت 130.37مترمربع) 
احداث گردیده است و برابر خط پروژه شماره 314 و 677 به سطح 26 مترمربع از ملک فوق 
در تعریض قرار دارد. با توجه به طرح تفصیلی جدید کل بناي مسکونی و یک باب مغازه(به 
سطح 22 مترمربع) در حد تراکم  و مغازه دوم(به سطح 40.5 مترمربع) خارج از تراکم 

.میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه براي متراژ (724.54) متر مربع  بمبلغ  1,738,896,000(یک میلیارد 
و  هفتصد و  سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 741.74  2
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/08 4/96/4920 تجدید 
نظر

روبروي -
تخته سه ال 
- جاده 
فومن-بلوار 
افتخاري - 
جنب 
زمینهاي 
-بسیجیان

4-1-10651-100-1-0-0 35
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ  360000000(سیصد و  شصت میلیون ) ریال (بابت شش قطعه 

کسري پارکینگ ) عینا تایید میگردد.

جریمه 450  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ  716000000(هفتصد و  شانزده میلیون ) ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 806.45  0
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده داراي   پروانه احداث بنا به شماره636 مورخ 87/11/13 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت با زیربناي528.49 مترمربع می باشد. با توجه به خط پروژه شماره 2180 
حدودا به سطح تقریبی  12 مترمربع در تعریض قرار دارد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

 :شده موارد تخلفات ساختمانی  به شرح ذیل  میباشد
احداث زیر زمین تجاري بسطح 246.18 متر مربع که به صورت انبار کاال استفاده می  -1

.شود
 تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به سطح 235.46 متر مربع-2

 %اضافه بنا در همکف به سطح 58.29 متر مربع خارج تراکم و طول 60 -3
  تبدیل طبقه اول بسطح 221.09 متر مربع به یک واحد تجاري-4

 %اضافه بنا در طبقه اول بسطح 45.43متر مربع خارج تراکم و طول 60 -5
%اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 45.53 متر مربع خارج تراکم تراکم و طول 60 -6

احداث سه طبقه مازاد بر طبقات مجاز جمعآ بسطح 685.61متر مربع (طبقه سوم بسطح  -7
228.81 متر مربع و طبقه چهارم بسطح 228.81متر مربع و طبقه پنجم بسطح 227.99متر 

 مربع )
  اضافه بنا بصورت  احداث راه پله به بام بسطح 10.70متر مربع-8

 تعداد 18واحد کسري پارکینگ دارد  (12 واحد تجاري و شش واحد مسکونی)-9
ساختمان مذکور هم اکنون توسط شهرداري منطقه چهار در حال بهره برداري است. بابت 
تخلفات ساختمانی مذکور داراي پرونده جاري در کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با 
شماره درخواست 611579 می باشد. حالیه بنا بر درخواست واحد درآمد مبنی بر محاسبه 
عوارض متعلقه منطبق بر آخرین وضعیت آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها، پس 
از درج جدول تحلیل درآمدي مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

35
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري  دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري 

نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر میگردد

سایر 150  0
 

1020000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/14 4/96/4925 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان آبان 
-پیش 
دبستانی و 
مهد کودك 
دیدار

4-1-10544-62-1-0-0 35
3

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه یک منطقه چهار شهرداري رشت، شش دانگ عرصه و اعیان 
به مساحت 177.66 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی به انضمام یک باب مغازه 
با زیربناي تقریبی 159 مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات مسکونی داراي گواهی 
پایانکار شماره 17585 مورخ 1376/11/08 بوده و پس از آن بابت احداث یک باب مغازه به 
مساحت 12 مترمربع در حیاط داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها، 
شماره 6217 مورخ 1380/09/27 می باشد. پس از آن بابت تبدیل پیلوت به یک واحد 

مسکونی به مساحت تقریبی 41 مترمربع و احداث سایه بان جهت پارکینگ به مساحت 17.5
 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 21578 مورخ 1387/11/09 می باشد. حالیه ساختمان مذکور به 
صورت مهدکودك و پیش دبستانی در حال بهره برداري می باشد. لذا گرارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر ارسال می گردد
تبدیل بنالی مسکونی به آموزشی به مساحت 129.5 مترمربع -1

.برابر ضوابط طرح تفصیلی کسري پارکینگ ندارد-2
به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی است. عطف به نامه شماره ش ر-1396-208049  
مورخ 1396/10/16 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها پیرو تصمیم شماره 4/96/4250 
مورخ 1396/10/09 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با توجه به مستندات ارائه شده از 

.سوي مالک، مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رمضان بخشی پور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 27 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 113400000(یکصد و  

سیزده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 27  1.25
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 4/96/4929 بدوي شهرك -
قدس--10 
متري ششم

4-3-10181-4-1-0-0 35
4

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 115 مورخ 1393/12/28 و تمدید پروانه 115 
مورخ 1394/12/17با استفاده از سقف تراکم اعطائی بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی بانضمام زیر شیروانی انباري  با زیربناي 785.70مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده و برخالف 

:مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد
 زیربناي طبقه همکف برابر پروانه صادره است -1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 27متر مربع (هر طبقه 6.75متر مربع )خارج از  -2
%تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 0.02مترمربع -3 
با توجه به اینکه اضافه بناي ساختمان کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره می باشد سقف  -8

 تراکم اعطائی زمان پروانه بعنوان تحلف محسوب نشده است
شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام .
بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور 

.دستوربعدي تقدیم می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم مریم پورمحمد دمیرچی محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 33/09 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
102579000(یکصد و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 33.09  1
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/11/14 4/96/4943 بدوي رشت -بلوار 
الکان-ك 
خیراله 
کرمی-بن 
بست 

شعبانی2

4-3-10182-60-1-0-0 35
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 48 مورخ 
1395/12/28 و پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 48 مورخ 1396/07/25به صورت دو 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 158.1 مترمربع می باشد. برابر 
بازدید به عمل آمده عملیات احداثی در حد اتمام اسکلت و انجام سربندي بوده و گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.02 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.02 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.97 مترمربع -3
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0.08 مترمربع -4

حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت  
میزان عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی ساختمان می 

.باشد.  مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

35
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، درخصوص توسعه تجاري (احداث رمپ و راه پله) در فضاي سه متر عقب 

سازي، به لحاظ عدم ضرورت قلع، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها و نظربه موقعیت ملک، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي 
به جریمه به مبلغ 235200000(دویست و  سی و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال 

صادر می گردد.  

جریمه 35  2
 

3360000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/10 4/96/4944 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
جنب پل 
یخسازي-قب
ل ازکارخانه 
یخ سازي - 
ك 12 متري

4-1-10422-16-1-0-0 35
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه به شماره 15-92/3/4 بصورت 4.5 طبقه(سه طبقه روي یک 
باب مغازه) با زیربناي کل 722.98 مترمربع در 3 واحد مسکونی و یک واحد تجاري صادر 
گردیده است و در مرحله سفت کاري بدون خالف ساختمانی گواهی عدم خالف به شماره 
607511-94/3/17 صادر گردیده است و در مرحله نازك کاري بابت توسعه بناي مغازه به 
سطح 17.11 مترمربع بصورت تبدیل راهرو مسکونی (پیلوت) به تجاري و افزایش زیربناي 
بالکن تجاري به سطح 0.86 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف میباشد و پس از ان خالف 
جدیدي مشاهده نگردید.حالیه برابر نقشه برداري تایید نظام شده داراي کاهش سطح مغازه 
و بالکن به مساحت 2.18 مترمربع  و کاهش سطح راه پله مجموعا به مساحت 0.71 مترمربع 
نسبت به آخرین بالمانع دریافت شده می باشد.طی بازدید مشاهده گردید به علت احداث 
زیر زمین و اختالف ارتفاع بوجود آمده به علت شیب پیاده رو و مغازه طبقه همکف مالک 
مبادرت به احداث رمپ و راه پله به مساحت 35 مترمربع در فضاي سه متر عقب سازي 

.نموده است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

35
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص jتوسعه  تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

4,160,000(چهار میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینماید

جریمه 20.8  4
 

50000  , 1371 توسعه بناي تجاري 1396/12/05 4/96/4968 بدوي رازي-نبش 
خیابان قلی 
زاده-لوازم 
بهداشتی 
ساختمانی 
حسین 
عینکی

4-3-10060-36-1-0-0 35
7

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

3255000(سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
رشت محکوم مینماید

جریمه 21.7  3
 

50000  , 1371 بالکن بدون پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون بشماره 4/96/4461-1396/11/03 مکان بازدید شده یکباب 
مغازه به استناد سند مالکیت بمساحت 27.5 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی در مرحله 
بهره برداري بشغل فروش لوازم لوله ساختمانی داراي تابلوي تبلیغاتی بمساحت 3 * 0.5 متر 
مربع از نوع فلزي میباشد. لذا در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي 
مالک مساحت مغازه  37.5 متر مربع که از این مقدار بمساحت 1.3 متر مربع بصورت باال بر 
میباشد . همچنین بمساحت 21.7 متر مربع بصورت بالکن در نیم طبقه میباشد. قبال از بابت 
18 متر مربع مغازه داراي راي کمیسیون ماده  صد به تاریخ 1371/11/25 میباشد. لذا داراي 
توسعه بنا بمساحت 20.8 متر مربع و احداث بالکن تجاري بمساحت 21.7 متر مربع  میباشد. 
به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  به استناد خط پروژه بشماره 1416 فاقد عقب 
نشینی میباشد. حالیه مالک تقاضاي استعالم موثعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی بخضور تقدیم میگردد./ر.ي
--------------------------

به استناد نقشه برداري اراده شده از سوي متقاضی و به استناد راي کمیسیون ماده  صد به 
تاریخ 1371/11/25 داراي توسعه بناي تجاري بمساحت 19.5 متر مربع و بالکن تجاري 

بمساحت 21.7 متر مربع میباشد . داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 
4/96/4968-1396/12/05 از بابت  توسعه بناي تجاري بمساحت  20.8 متر و بالکن تجاري 
بمساحت 21.7 متر مربع میباشد .  لذا بمساحت 1.3 متر مربع کاهش متراژ بناي تجاري 

.نسبت به راي صادره میباشد

35
7

درخصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 31.02  0
 

3100000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1396/11/14 4/96/4971 تجدید 
نظر

-
جوادزاده--
منفرد

4-3-10039-11-1-0-0 35
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1042483500(یک میلیارد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  

سه هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 224.19  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91.07.30با اعمال ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
89,543,500(هشتاد و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 57.77  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/14 4/96/4971 تجدید 
نظر

-
جوادزاده--
منفرد

4-3-10039-11-1-0-0 35
8

با توجه به محتویات پرونده ، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  انباري در ریر 
شیروانی بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 4,354,000(چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 12.44  0.5
 

700000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام، بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 33 مورخه 1393/07/14 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به زیربناي کلی 459/18 مترمربع صادر گردیده 
است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است و تا این مرحله داراي اضافه 

:بنا به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 50.62 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 6.95  -1

مترمربع به صورت انباري خارج از سطح اشغال پیلوت است)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 52.55 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 52.55 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 52.55 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 10.9  -4
مترمربع به صورت تراس مسقف است)

 اضافه بنا در طبقه چهارم (آخر) به مساحت 15.94 مترمربع -5
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر 5 مترمربع مساحت انباري در زیرشیروانی به  -6

.سطح 12.44 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 5 واحد (در طبقات اول و دوم) به سطح 31.02 -7
 مترمربع (در هر طبقه 15.51مترمربع) برابر نامه شماره ش ر -166296-1394 مورخه 

.1394/10/15 معاونت محترم معماري و شهرسازي
 .با توجه به وضع فعلی بناي احداثی و نقشه هاي ارایه شده ، فعال کسري پارکینگ ندارد -8

اضافه بنا خارج از حد تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت  -9
57.77 مترمربع (به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 

مورخ 1390/10/29)
ضمنا عرض حیاط خلوت سراسري در قسمتی از بنا از 2 متر به حدود 1 متر کاهش یافته و 
قسمتی از طبقات اول تا سوم نسبت به پالك مجاور حد جنوب اشرافیت دارد. همچنین 
دسترسی از داخل پیلوت به حیاط خلوت مشاعی به وسیله یک راهرو به عرض 0.5 متر 
تامین می شود. تخلفات ذکر شده صرفا تا مرحله جاري بوده بدیهی است اعالم زیربناي 
نهایی ساختمان و یا تخلفات احتمالی آتی ، موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی است.همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوار حایل بام در 
هنگام پایانکار الزامی است و تایید نهایی پارکینگ ها در هنگام پایانکار و پس از آزمون 

/عملی امکان پذیر است. /ع.ا
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در خصوص اعتراض آقاي یحیی یوسفی کنعانی نسبت به راي شماره 4.96.3730 مورخ 
96.3.27 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز 
نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 225098 مورخ 96.11.8 ارزش سرقفلی به مبلغ 138925000 ریال ؛ مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
27785000(بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 55.57  0
 

303750  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4972 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
دخانیات - 
ابتداي 
خیابان 
شهروند

4-2-10358-20-1-0-0 35
9

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي خط عادي ( نسقی) و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي مالک بمساحت 55.57 متر مربع داراي اعیان خالفساز  با اسکلت از نوع سنک 
بلوك سیمانی با پوشش 100 درصد در عرصه داراي قدمت تقریبی در سال 1385در حال 
فعالیت صنفی به شغل باتري سازي اتومبیل میباشد. داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 3.5 
از نوع بنر میباشد. با توجه به سال ساخت و به استناد طرح تفضیلی قدیم کسري پارکینگ 
ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 988 فاقد عقب نشینی و به استناد طرح تفضیلی فاقد 
عقب نشینی میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اکبر جاللی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً بمساحت 171.42 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 

جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1439928000(یک میلیارد و  
چهارصد و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 171.42  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/18 4/96/4979 بدوي رشت - 
منظریه - 
کوچه مازیار 
- کوچه 
گلستانی - 
بن بست 
جهاد

4-3-10109-23-1-0-0 360
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وقوع 
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 116 مورخه 1394/12/27 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت به انضمام زیرشیروانی به زیربناي کلی 1047.97 مترمربع در 6 واحد مسکونی صادر 
شده است. در زمان بازدید عملیات ساختمانی در حد سفت کاري است. قبال در مرحله 
فونداسیون از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 30.78 مترمربع داراي سوابق در 
بایگانی تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم به تاریخ 1396/03/06 دریافت نموده است. در حال 

:حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.96 مترمربع. (این مقدار برابر نقشه برداري 28.37  -1
مترمربع بوده لکن با توجه به اینکه در راي قبلی طی درخواست پروانه دوم زیربناي همکف 
به دلیل خطاي نقشه معماري ارایه شده ، به سطح 2.41 مترمربع بیشتر از وضع موجود 
گزارش و جریمه گردیده ، لذا عدد فوق از میزان اضافه بناي طبقه اول کسر گردید)

.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 28.37 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 28.37 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 28.37 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 57.92 مترمربع -5

مازاد بر تراکم به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید در طبقات  -6
.اول تا پنجم به سطح 2.43 مترمربع

همچنین داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 6.31 مترمربع 
و تعداد واحدهاي مسکونی نیز از 6 واحد به 5 واحد تقلیل یافته است. الزم به توضیح است 
با توجه به اینکه ساختمان در حال حاضر در مرحله سفت کاري است، موقعیت ایستگاه 
مشترك راه پله و آسانسور در نقشه هاي معماري وضع موجود به صورت یک فضا به ابعاد 
1.6*1.65 متر ترسیم شده ، لکن وضعیت درب ضد حریق مشخص نگردیده همچنین رعایت 
حداقل مساحت ایستگاه مشترك نمی گردد. لذا الزم است رعایت ضوابط مربوطه ، پیش از 

.ارسال پرونده به تایید مرجع ذیربط برسد
بدیهی است که اعالم زیربناي نهایی و سایر تخلفات آتی موکول به اتمام عملیات ساختمان و 
ارایه کروکی نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. مراتب جهت دستور تقدیم می 

 /گردد. /ع.ا
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وقوع 
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 177540-96/9/11 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  150000000(یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 18.5  0
 

3100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/19 4/96/4981 تجدید 
نظر

بلوار -
شهداي 
گمنام--کو
چه انوش 
خجسته

4-1-10410-143-1-0-0 361

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست 
و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً؛براي مکان ارائه شده پروانه ساختمانی شماره 1 مورخ 89/01/16 بصورت 3/5 طبقه 
در 3 واحد مسکونی با زیربناي 236/00 مترمربع صادر گردیده است.از بابت 95/50 مترمربع 
اضافه بنا داراي گواهی پایانکار بشماره 143444 مورخ 91/12/13 میباشد.شایان ذکر است که 
بر اساس کروکی نقشه برداري ممهمور ارائه شده،مساحت کل زیر بناي احداثی 310/43 
مترمربع می باشد که بسطح 21/07 مترمربع کمتر از زیربناي مندرج در پایانکار است.ضمناً 
انباري هاي ساختمان فوق در زیر راه پله احداث شده اند که در پرونده اشاره اي به آن نشده 
ولی با همین وضعیت پایانکار گرفته اند.حالیه مالک بعد از پایانکار برخالف مدلول پروانه و 
پایانکار صادره بدون مجوز و خالفساز برخالف کاربري طرح تفصیلی برابر پالن معماري ارائه 
شده یکباب مغازه فاقد بالکن بسطح حدود 18.5 متر مربع با قدمت سال جاري در حیاط 

 مشاعی شرقی احداث نموده اند لذا موارد خالف بشرح ذیل میباشد
احداث یکباب مغازه بسطح 18.5 متر مربع برخالف کاربري طرح تفصیلی با قدمت سال  -1

 جاري
. تعداد  یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -2

داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 4/95/3432 مورخ 1395/12/15 مبنی بر 
.تخریب  مغازه می باشد مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم میگردد

احترامات برابر تصمیم شماره  *****************************
4/96/4728-96/10/19 کمیسیون ماده صد در خصوص کسري پارکینگ اعالم شده و اصالح 
آن به صورت سیستمی ،تعداد کسري پارکینگ 1 واحد گزارش می گردد و در فرم تحلیل 

خالف نیز اصالح گردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
***************.گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ع/6/273 مورخ 96/11/3 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 996,280,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 199256000
(یکصد و  نود و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد 

جریمه 116.6 780000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4986 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
فومنی 
انتهاي بلوار 
روبروي 
کوچه 

آسایش 18

4-2-10497-69-1-0-0 36
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

780000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه با فعالیت شغلی تعویض روغن بمساحت 103.32متر مربع و 
انبار پشت مغازه بمساحت 13.28متر مربع که بدون مجوز و خالفساز  برروي عرصه نسقی 
بمساحت 160.37 متر مربع با قدمت حدود 2سال  احداث شده است داراي دو عدد تابلوي 
تبلیغاتی بنر معمو لی به ایعاد( 5.40متر 1.20متر) و( 5.40*1.115متر)   میباشد برابر طرح 
تفصیلی کل ملک در مسیر حیابان قرار دارد تعداد دو واحد کسري پارکینگ دارد مراتب 

 جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/203 مورخ 96/11/5 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 179,745,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 35949000
(سی و  پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 78.15  0
 

112500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4987 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
کوچه الله 

11

4-3-10033-711-1-0-0 36
3

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه  برابر نقشه برداري ارائه  شده بمساحت 78.15 متر مربع که 
بدون مجوز و خالفساز روي پالك نسقی و برخالف کاربري طرح تفصیلی با قدمت حدود 
بیست  سال احداث شده است  و بصورت انبار رنگ استفاده می شود فاقد تابلوي تبلیغاتی 
می باشد برابر خط پروژه شماره 464 مورخ 1396/05/2 بمساحت حدود 5 متر مربع در 
  تعریض کوچه  8متري حد شمال  قرار دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,625,000(پنج میلیون 

و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

112500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/24 4/96/4988 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
کوچه الله 

11

4-3-10033-712-1-0-0 36
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/204 مورخ 96/11/5 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 275,292,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 55058400
(پنجاه و  پنج میلیون و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 101.96  0
 

112500  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه  برابر نقشه برداري ارائه  شده بمساحت 101.96 متر مربع که 
بدون مجوز و خالفساز روي عرصه نسقی برخالف کاربري طرح تفصیلی با قدمت حدود 
بیست  سال احداث شده است  و بصورت انبار داربست استفاده می شود فاقد تابلوي 

تبلیغاتی می باشد تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد  برابر خط پروژه شماره 464 
  مورخ 1396/05/2 فاقد عقب نشینی میباشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

36
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/202 مورخ 96/11/5 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 210,240,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 42048000
(چهل و  دو میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 78.6  0
 

112500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4989 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شیون 
فومنی - 
کوچه الله 

11

4-3-10033-713-1-0-0 36
5

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه  برابر نقشه برداري ارائه  شده بمساحت 78.60متر مربع که 
بدون مجوز و خالفساز روي پالك نسقی و برخالف کاربري طرح تفصیلی با قدمت حدود 
بیست  سال احداث شده است  و بصورت انبار جک استفاده می شود فاقد تابلوي تبلیغاتی 
می باشد برابر خط پروژه شماره 464 مورخ 1396/05/2 بمساحت حدود 8.70 متر مربع در 
  تعریض کوچه  8متري حد شمال  قرار دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/205 مورخ 96/11/5 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 375,350,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 75070000
(هفتاد و  پنج میلیون و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 150.14  0
 

112500  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/11/24 4/96/4990 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
کوچه الله 

11

4-3-10033-714-1-0-0 36
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,625,000(پنج میلیون 

و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

112500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب مغازه دو دهنه  برابر نقشه برداري ارائه  شده بمساحت 150.14 متر 
مربع که بدون مجوز و خالفساز روي پالك نسقی و برخالف کاربري طرح تفصیلی با قدمت 
حدود بیست سال احداث شده است  و بصورت انبار کاشی استفاده می شود فاقد تابلوي 
تبلیغاتی می باشد برابر خط پروژه شماره 464 مورخ 1396/05/2 بمساحت 15.20متر مربع 
در تعریض کوچه هاي 10متري حد شمال و 8متري حد غرب و کوچه 8متري حد جنوب و پخ 
دو گذر قرار دارد تعداد دو واخد کسري پارکینگ دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

   میگردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 41,059,500(چهل و  یک میلیون 

و  پنجاه و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 26.49  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/25 4/96/4996 تجدید 
نظر

-
عینک-امام 
حسین--نی
کرو

4-1-10739-14-1-0-0 36
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، به مبلغ  792360000(هفتصد و  نود و  دو 

میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 204.48  1.25
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/11/25 4/96/4996 تجدید 
نظر

-
عینک-امام 
حسین--نی
کرو

4-1-10739-14-1-0-0 36
7

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 54.6  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی به شماره 10 مورخ 1392/09/04به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی با زیربناي 504مترمربع می باشد. پس از 
آن اقدام به احداث بنا بر خالف مفاد پروانه صادره نموده اند. برابر بازدید به عمل آمده 
ساختمان در مرحله اجراي عملیات سفتکاري بوده که گزارش تخلفات به استناد بازدید به 
 :عمل آمده و نقشه هاي معماري  ممهور به مهر مهندسین ناظر به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 51.12 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 153.36مترمربع (51.12 مترمربع در هر طبقه)-2

با توجه به افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از چهار واحد به شش واحد، به مساحت  -3
.54.6 مترمربع تخلف ناشی از افزایش تعداد واحدها در طبقات دوم و سوم گزارش می شود
به سطح 26.49 مترمربع تراکم مازاد در زمان صدور پروانه، اعطا شده است که به استناد  -4
تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، مصوب کمیسیون ماده پنج، به دلیل تخطی از سقف تراکم 
.اعطایی، مساحت مذکور تخلف محسوب و به دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش می گردد
با توجه به این که سابقه اي مبنی بر گزارش شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناسان 
شهرداري مشاهده نگردید، اعتبار پروانه ساختمانی فوق االشاره به اتمام رسیده است. هم 
چنین مساحت راه پله دسترسی به بام از 14.5 مترمربع به 12.96 مترمربع کاهش یافته است. 
به استناد پروانه ساختمانی به مساحت 19 مترمربع در تعریض می باشد که  رعایت دقیق 
عقب نشینی در مرحله پایانکار بررسی خواهد شد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده،  شش 
واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن تایید نهایی آن منوط به اتمام عملیات کف 
سازي پیلوت و اجراي دیوار پیرامونی پالك و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. شایان ذکر 
است به دلیل اضافه بنا در همکف و طبقات و عدم رعایت درز انقطاع در حد شرق ساختمان 
داراي طرح شکایت از سوي مالک پالك مجاور می باشد که شکایت مذکور ذیل درخواست 
شماره 645351 مورخ 1396/10/06 در سامانه سرا ثبت گردیده است. حالیه تقا ضاي گواهی 
عدم خالف دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

بابت تخلفات ساختمانی مذکور داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد  --- 1396/12/21 
قانون شهرداري ها شماره 4/96/4996 مورخ 1396/11/25 بوده و پس از آن داراي اضافه 
بناي همزمانساز به مساحت یک مترمربع در همکف و سه مترمربع در طبقات می باشد. 

.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

36
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 115000000(یکصد و  پانزده 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 68.13  0
 

455625  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1396/11/24 4/96/4999 بدوي رشت 
-معلولین-
جاده 
-جیرده

4-2-10152-47-1-0-0 36
8

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون 

و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

از آنجائیکه مفاد پروانه صادره با زیربناي 365.40 مترمربع جزءحقوق مکتسبه مالک 
بوده و از بابت تبدیل پیلوت به تجاري محکوم به پرداخت جریمه گردیده لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج 

در پروانه ساختمانی  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات 
بمساحت 144.43مترمربع  راي به جریمه به مبلغ 98708879(نود و  هشت میلیون و  

هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد و  هفتاد و  نه) ریال صادر می گردد.

جریمه 242.78  1.5
 

455625  , 1385 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 164 مورخه 85/08/23 به صورت 2 طبقه 
بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 365.4 مترمربع صادر گردیده است که 
در وضع موجود به صورت دو طبقه بر روي مغازه (سه طبقه بر روي پیلوت ) اجرا شده 

است.در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري  می باشد.تا این مرحله داراي 
:اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

 تبدیل 68.13 مترمربع از پیلوت به سه باب مغازه فاقد بالکن به ارتفاع 4 متر -1
                                 اضافه بنا خارج از طول 60% مجاز  به سطح 37.9 مترمربع در همکف -2

                                                                                                                                      
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.9  مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم بصورت احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت دو واحد  -4
مسکونی به سطح 159.70 مترمربع (بدلیل افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 4 متر طبقه دوم 

به عنوان طبقه مازاد محسوب می شود)
با توجه به زمان تخلف داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 7.28 مترمربع -6
قابل ذکر است سوئیت احداث شده در طبقه اول به مساحت  30.73 مترمربع ،بدلیل نداشتن 
حداقل مساحت یک واحد مسکونی به عنوان یک چشمه اطاق منضم به یک واحد آپارتمان 
در نظر گرفته شده است که به واسطه احداث اطاق ارتفاع پیلوت، که برابر طرح تفصیلی 
زمان احداث نباید کمتر از 2.10 مترباشد ،1.90 متر می باشد.همچنین در وضع موجود مالک 
قسمتی از یک قطعه زمین نسقی را با عرصه ملک فوق ادغام نموده است.ضمنا اعالم زیربناي 
نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 

.میباشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
******************************
: فعالیت صنفی مغازه ها به ترتیب از شمال به جنوب

 مغازه اول داراي فعالیت صنفی فروش لوازم بهداشتی و ساختمانی  -1
مغازه دوم از سمت شمال (وسطی) فاقد فعالیت صنفی -2

مغازه سوم از سمت شمال داراي فعالیت صنفی آهنگري و تعمیر جلوبندي خودرو -3

36
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 739,440(هفتصد و  سی و  نه هزار و  چهارصد و  چهل) ریال 

در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 113.76  0.1
 

65000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5002 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
بعد از 
شهرك 
اندیشه- 
جنب بانک 
ملی شعبه 
حافظ آباد

4-1-10403-257-1-0-0 36
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 32,788,600(سی و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت 

هزار و  ششصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 126.11  4
 

65000  , 1368 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 885300(هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد) ریال در 

این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 6.81  2
 

65000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال در 

این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 125  2
 

65000  , 1368 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید احتراما طی بازدید به عمل آمده این ملک قطعه زمینی داراي سند مالکیت به مساحت 
324.70 مترمربع که اعیان یک ساختمان دو اشکوبه به شرح زیر برروي آن احداث گردیده 

. است
طبقه همکف : مساحت کل این طبقه 244.11 مترمربع که شامل :ا -  یک باب مغازه به 

مساحت  177.70 مترمربع که جهت صنف نمایشگاه اتومبیل دائر میباشد . 2 – یک باب مغازه 
به مساحت 28.50 مترمربع که مورد استفاده واحد صنفی بیمه میباشد. 3- مساحت ورودي، 

 .راه پله و انباري 37.91 مترمربع میباشد
طبقه اول : مساحت کل این طبقه 266.57 مترمربع که شامل : یک واحد مسکونی به 
مساحت 189 مترمربع (با احتساب 1.00*15.73 کنسول به سمت بلوارشهیدافتخاري و 
کنسول به ابعاد 1.00*6.67 به سمت حیاط شمالی) ومابقی تراس روباز مسکونی به مساحت 

.77.57 مترمربع میباشد
این ملک داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 8816 مورخه 26/3/62 بدین شرح 
میباشد : احداث یکباب ساختمان دو اشکوبه با زیر بناي همکف 118 مترمربع شامل سه باب 
مغازه و طبقه اول 146 مترمربع بصورت مسکونی که در خصوص انجام راي نیاز به اظهارنظر 

. واحد جلوگیري ازتخلفات میباشد
درحال حاضر اضافه بناي ساختمان در وضعیت موجود برابرکارشناسی و نقشه هاي ارائه 

:گردیده توسط مالک پس از راي صادره مشروحه فوق ، به این شرح میباشد
طبقه همکف : تبدیل سه باب مغازه به دوباب مغازه ، تغییري در ورودي،راه پله و انباري  -1
(37.91مترمربع)دیده نشده است، وتوسعه بناي تجاري  در سال 68به مساحت 126.11 

.مترمربع (خارج تراکم) دردو باب میباشد
طبقه اول : 43 مترمربع توسعه بناي مسکونی و77.57 مترمربع تراس روباز اختصاصی به  – 2
واحد مسکونی محصور شده به ارتفاع 1.50متردرسال68 که به مساحت 6.81مترمربع خارج 

.تراکم  میباشد
از بابت دو واحد تجاري و یک واحد مسکونی برابر ضوابط سال ساخت  پنج ایستگاه کسري 

 .پارکینگ دارد
برابر طرح تفضیلی و کاربري مجازدر منطقه گستره تجاري ،اداري،خدماتی و محله اي قرار   
دارد. در خصوص میزان عقب نشینی کاربري ها  در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر 
کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه بردار میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

**************.تقدیم میگردد
برابر اظهار نظر کارشناسان محترم واحدنقشه برداري و خط پروژه به استناد شماره نقشه 

.323مورخه96/5/23 فاقد هرگونه عقب نشینی میباشد

36
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حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به جهت عدم 
ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، به مبلغ  1940000(یک میلیون و  نهصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.6  0.5
 

50000  , 1353 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5003 تجدید 
نظر

رازي-یونس 
آباد--انتها
ي کوچه 
ششم

4-3-10050-2-1-0-0 37
0

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 120.9 مترمربع بوده که به سطح 
73.85 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.کل ملک فوق به مساحت 120.9 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد.به دلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي سبز کل زیربنا به 
سطح 73.85 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 188770 مورخ 1396/09/21 ******
مبنی بر کارشناسی مجدد ، بر روي قطعه زمینی نسقی به مساحت 120.90 متر مربع  بدون 
مجوز یک باب منزل مسکونی به زیربناي 77.6 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی و قدمت 
سال 53 احداث گردیده است.برابر خط پروژه  شماره 748  از اعیانات به سطح 4.7 متر مربع 
داخل حریم ایمنی آب (حریم کمی) و به سطح 69.15 متر مربع داخل حریم فضاي سبز 
حاشیه رودخانه (حریم کیفی) قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

***********.گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 

پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5به 
ضریب 1) جریمه بمبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 75  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/24 4/96/5007 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
افتخاري-زم
ینهاي 
شهرداري-م
اقبل خ 
خرسندي

4-1-10540-84-1-0-0 37
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 1.5 به ضریب1.25) جریمه بمبلغ 140430000(یکصد و  چهل میلیون و  

چهارصد و  سی هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 93.62  1.25
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 225000000(دویست و  بیست و  پنج میلیون ) ریال عیناً تایید 

میگردد 

جریمه 132.87  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1396/11/24 4/96/5007 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
افتخاري-زم
ینهاي 
شهرداري-م
اقبل خ 
خرسندي

4-1-10540-84-1-0-0 37
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
تجاري با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 2
) جریمه بمبلغ 34,104,000(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14.21  2
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید ساختمان مورد نظر  داراي پروانه ساختمانی شماره 185 مورخ 1390/06/02به صورت چهار 
طبقه روي پیلوت و سه طبقه روي یکباب مغازه بسطح 25 متر مربع و بالکن بسطح 8.23 متر 
مربع مشتمل بر4 واحد مسکونی  با زیربناي 567.23 مترمربع می باشد. پس از آن داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث زیرزمین تجاري بسطح 132.87 متر مربع که از طریق با ال بر به مغازه همکف راه -1

 دسترسی دارد
 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 20.16 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -2

تبدیل 7.19 متر مربع از پیلوت به مغازه و افزایش سطح مغازه از 25 متر مربع برابر پروانه -3
 صادره به 32.19 متر مربع

اضافه بنا بالکن مغازه بسطح 7.02 متر مربع و افزایش سطح بالکن مغازه از 8.23 متر مربع -4
 برابر پروانه صادره به 15.25 متر مربع

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.98 مترمربع-5
اضافه بنا در طبقات دوم وسوم و چهارم بسطح 60.48متر مربع (هر طبقه 20.16متر مربع   -6

(
کاهش بنا درراه پله به بام بسطح 2.17مترمربع-7 

.با توجه به احداث زیرزمین تجاري تعداد سه  واحد کسري پارکینگ  تجاري دارد-8
بابت تخلفات سالختمانی فوق الذکر داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري 
ها می باشد. حالیه نظر به عدم اعتبار پروانه ساختمانی، مراتب به شرح زیر جهت محاسبه 

:عوارض درآمدي مربوطه به حضور ارسال می گردد
کل زیربناي مشمول تراکم مسکونی: 426.18 مترمربع

کل زیربناي مشمول تراکم تجاري در همکف: 32.19 مترمربع
کل زیربناي مشمول تراکم تجاري در زیرزمین: 132.87 مترمربع
کل زیربناي مشمول تراکم بالکن تجاري: 7.02 مترمربع

مازاد برتراکم تجاري زمان صدور پروانه (مصوبه کمیسیون ماده پنج):25 مترمربع
مازاد بر تراکم مسکونی زمان صدور پروانه: 184.01

تراکم پایه: 152.38مترمربع
شایان ذکر است ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و مغازه مورد اشاره فاقد فعالیت  

صنفی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

37
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ ، با 

اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 89,100,000
(هشتاد و  نه میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/11/25 4/96/5009 تجدید 
نظر

رشت - سه 
راه معلولین 
- اول جاده 
جیرده - 
روبروي 
آسایش 7 - 
آلومینیوم 
امین

4-2-10148-33-1-0-0 37
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 حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در توسعه بناي تجاري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به وصف محکومیت نامبرده نسبت به همین اعیان تجاري و توجها به تکرار تخلف 
مشارالیه، لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و 
به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا و نظربه موقعیت ملک، بااعمال ضریب 3.5  برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ103690125(یکصد و  سه میلیون و  ششصد و  نود 

هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد.  

جریمه 66.5  3.5
 

445500  , 1386 توسعه بناي تجاري

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده برابر سند بصورت ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب 
دکان به مساحت عرصه 273.5 مترمربع بوده که بابت یک باب مغازه به مساحت 67 مترمربع 
و محوطه مسقف تجاري(بصورت سایبان) به سطح 140 مترمربع داراي راي جریمه کمسیون 
ماده 100 مورخ 85/10/5 میباشد. حالیه مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بناي تجاري 
بصورت بارانداز فلزي نموده اند و وضع موجود ملک فوق بصورت یک باب مغازه به مساحت 
273.5 مترمربع بوده که داراي مابه التفاوت توسعه بنا به سطح 66.5 مترمربع میباشد.قدمت 
توسعه بنا حدود سال 86 میباشد.قابل ذکر است در سوابق موجود (گزارش کارشناسی و راي 
کمیسیون)اشاره اي به کسري پارکینگ نگردیده لکن برابر ضوابط سال ساخت داراي 4 واحد 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 0.75 متر مربع از اعیان 
در تعریض خیابان 35 متري حد شرق قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیکم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 939926400(نهصد و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  بیست و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 139.87  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/28 4/96/5013 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
منظریه- 
کوچه 
گلستانی- 
نبش بن 
بست 

مجیدیه 6
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
انباري در زیر شیروانی با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان(960000 ریال 
) و با تبدیل (ضریب 2.5 به ضریب 2) جریمه بمبلغ 2,899,200(دو میلیون و  هشتصد 

و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1.51  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 98 مورخ 1396/06/28  بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی  انباري با زیربناي 865.20
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است  یک مرحله بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 47.05 متر مربع داراي راي تجدید نظر برابر دادنامه شماره 
9609970904001284 مورخ 1396/04/10 و راي تجدید نظر ماده صد بشماره و-2692 مورخ 
1396/05/22 مبنی بر جریمه میباشند و پس از آن پروانه احداث بناي مرحله دوم بشماره 
98 مورخ 1396/06/28 دریافت نمودند حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و ارائه  
:نقشه برداري  توسط مالک موارد خالف و مغایرت زیربنائی  بشرح ذیل گزارش می گردد
،کاهش بنا در طبقه همکف با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا بسطح 0.03 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 134.88متر مربع (هر طبقه 33.72متر مربع  -2
 %)خارج از تراکم و طول 60

.کاهش بنا در زیرشیروانی(انباري)بسطح 28.45مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 4.99مترمربع  -4

(در مجموع همکف و طبقات.(0.26*3.95+4
مازاد بر تراکم بسطح 1.51متر مربع ناشی از احداث یک باب انباري بیش از 5متر مربع در  -5

 زیرشیروانی
رعایت  پارکینگ میگردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواستپاسخ استعالم پروانه احداث بناي 

.مرحله سوم  را دارند  مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 202,272,000(دویست و  

دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 120.4  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/11/18 4/96/5017 تجدید 
نظر

-
استقامت-ش
هید 

بهشتی-بن 
بست چهارم
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، و نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد، به مبلغ 1,297,212,000(یک میلیارد و  دویست 

و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 154.43  2.5
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی درخصوص توسعه تجاري (تبدیل پیلوت به تجاري)، 
به مبلغ 308229600(سیصد و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  نه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.21  3.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در همکف به متراژ 40.6 مترمربع، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته 
لذا راي بدوي، عینا تایید می گردد و درخصوص احداث سایه بان به متراژ 17.15 
باتوجه به به عدم ضرورت قلع، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، حکم به پرداخت  جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ، جمعا 
به مبلغ 262248000(دویست و  شصت و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.75  1.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به حسب گزارش شهرداري درصورت ابقاء سایه بان، کسري پارکینگ مرتفع 
می شود و با مورد جریمه واقع شدن سایه بان ، موضوع کسري پارکینگ منتفی می 

گردد. 

سایر 50 3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقات، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 795,664,800

(هفتصد و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 157.87  1.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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13:29زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخ 92/11/16 با زیر بناي کل 
625.3 مترمربع به صورت 4 طبقه بر روي یکباب مغازه با ارتفاع 3.4 متر صادر گردیده 
است.داراي موافقت بند 12 مورخ 92/08/05 کمیسیون ماده 5 جهت احداث ساختمان به 
صورت 4 طبقه روي یکباب مغازه به مساحت 24.3 مترمربع و با تامین 3 واحد پارکینگ 
میباشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام 

:به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
مازاد بر تراکم از بابت افزایش زیربنا در طبقه  همکف به سطح 57.75 مترمربع که از این  -1
این مقدار به سطح 4.81 مترمربع به صورت احداث انباري و سرویس بهداشتی در حیاط 

مشاعی و همچنین سایبان فلزي با سقف ایرانیت متصل به اسکلت ساختمان به سطح 17.15
.مترمربع جهت تامین 2 واحد پارکینگ میباشد

توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به بناي تجاري به سطح 26.21  -2
مترمربع

مازاد بر تراکم از بابت افزایش بنا در طبقات 1 الی 4  هر طبقه به سطح 34.03 و در -3
.مجموع به سطح 136.12 مترمربع

. احداث یک طبقه مازاد به صورت 1 واحد مسکونی به سطح 154.43 مترمربع -4
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله در همکف و طبقات به فضاي مفید  -5

.مسکونی به سطح 21.75 مترمربع
احداث راه پله به بام به سطح 12.25 مترمربع (لکن به دلیل دریافت پروانه جهت راپله  -6

 آسانسور در طبقه زیرشیروانی زیربناي فوق موضوع تخلف نمیباشد.)
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد(لکن در صورت تایید کمیسیون ماده  -7

صد در مورد سایبان احداثی کسري پارکینگ منتفی میباشد.)
با توجه به اینکه مجموع اضافه بناي فوق بیشتر از 5% زیربناي پروانه است ، تراکم -8
.اعطایی هنگام صدور پروانه  به سطح 120.4 موضوع تخلف ساختمانی می باشد

برابر نامه سازمان آتش نشانی مورخ 93/10/16 مالک میبایست نسبت به احداث ایستگاه -9
.مشترك اقدام نماید که فضاي ایستگاه مشترك در محل تعبیه نشده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 226733 مورخ 96/11/10 ******
مبنی بر بررسی وضعیت پارکینگ اظهار میگردد که در در صورت تخریب سایه بان داراي 2 
واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.لذا در صورت عدم تخریب سایبان فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.قابل ذکر است در بازدید مشاهده گردید که سایبان با سازه اصلی به 
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صورت یکپارچه اجرا گردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
*******.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه 
به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز ، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,755,200(پنج میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 71.94  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5020 تجدید 
نظر

رشت - 
فلکه انتظام 
- سه راه 
معلولین - 
روبروي 

آسایش 3

4-2-10152-8-1-0-0 37
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توضیحات بازدید مکان مورد تعرفه توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 823 مترمربع ( 
برابر سند ماده 147) است که مطابق نقشه هاي معماري ارایه شده توسط مالک بر روي آن 

 :اعیان به شرح ذیل دایر می باشد
یک باب ساختمان ویالیی یک اشکوبه به مساحت 152.94 مترمربع با مصالح آجري و  -1
قدمت سال 70 که از بابت 81 مترمربع آن داراي مجوز احداث به شماره 13/53955 مورخه 
1369/11/21 می باشد. لذا مابه التفاوت به سطح 71.94 مترمربع به عنوان اضافه بناي 

.همزمانساز گزارش می شود
یک باب انباري  به مساحت 40.8 مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال 48 -2

بارانداز با زیرسازي فلزي (جهت استفاده به عنوان پارکینگ) به مساحت 30 مترمربع و  -3
قدمت سال 70

از بابت موارد فوق سوابقی ارایه نگردید. برابر خط پروژه شماره 464 به سطح تقریبی 82 
مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 35 متري قرار دارد. مالک طی درخواست استعالم 
موقعیت مکانی درخواست دریافت ما به ازاي ریالی نسبت به متراژ قرار گرفته در تعریض را 

/دارد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
-------------------------------------------------------------

------
پیرو نامه تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/96/3919 مورخه 96/07/18 و برابر 
بازدید به عمل آمده در تاریخ 96/08/22 مشاهده گردید که انباري به سطح 40.8 مترمربع و 
 /بارانداز به مساحت 30 مترمربع تخریب گردیده است. تصاویر پیوست می باشد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي احداث بارانداز، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15000000(پانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 12.5  1.25
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط 1396/12/08 4/96/5021 تجدید 
نظر

رشت - 
عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
انتهاي 
کوچه دهم

4-1-10516-324-1-0-0 37
6

با مورد قبول واقع شدن بارانداز (مشمول حکم جریمه) به متراژ 12.5 مترمربع، موضوع 
کسري پارکینگ به منتفی می گردد. 

سایر 25  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 73.85  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروالنه احداث بنا مرحله اول شماره 37 مورخ 1395/12/10 با 
زیربناي 378.1 در سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد. پس از آن 
داراي پروانه مرحله دوم شماره 37 مورخ 1396/04/04 با زیربناي 378.1 در سه طبقه روي 
پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل امده ساختمان در 
مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. برابر بازدید به عمل امده گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تخلف ساختمانی ناشی از افزایش واحدها از دو واحد به سه واحد مسکونی به مساحت  -1

73.85 مترمربع
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -2

وضع موجود ساختمان فاقد عقب نشینی از معبر حد شمال بوده و با توجه به لوله گذاري نهر 
واقع در حد شرق، حریم مجراي آب مذکور رعایت گردیده است. حالیه تقاضاي پروانه احداث 

.بناي مرحله سوم را دارند
بابت تخلفات ساختمانی فوق الذکر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
به شماره 4/96/4711 مورخ 1396/10/26 می باشد که راي  به اعاده به وضع سابق بناي 
احداثی اصدار یافته است. پس از آن برابر بازدید به عمل امده و به استناد نقشه هاي معماري 
ضمیمه ممهور به مهر مهندس ناظر معمار، نسبت به احداث سایبان در حیاط مشاعی به 
مساحت 12.5 مترمربع اقدام نموده است که در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون 
شهرداري ها، کسري پارکینگ ندارد. همچنین به مساحت 25.9 مترمربع کسري حد نصاب 
فضاي باز دارد. اظهار نظر در خصوص تامین سرانه فضاي سبز پس از اتمام عملیات کفسازي 
.امکان پذیر خواهد بود. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

37
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بهرام نجفی نیاي چماچائی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4رشت مبنی بر کاهش مساحت راه پله و افزودن به زیربناي مفید در 
طبقات اول الی سوم و انباري جمعاً به مساحت 9.88 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 22,468,000(بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 9.88  1
 

3100000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/12/05 4/96/5022 بدوي رشت - 
استقامت 2 
- کوچه 
اتحاد پالك 

59

4-2-10133-479-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی بشماره 
60-1393/10/18 بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیربناي 290.6 متر مربع میباشد و بعد از آن 
گواهی عدم خالف بشماره 609840-1394/07/26 با زیربناي 255.6 متر مربع دریافت نموده 

: اند. حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر مباشد
کاهش مساحت راه پله و افزوردن به زیربناي مفید به مساحت 1.88 متر مربع در طبقه  -1

اول
کاهش مساحت راه پله و افزوردن به زیربناي مفید به مساحت 1.88 متر مربع در طبقه  -2

دوم
کاهش مساحت راه پله و افزوردن به زیربناي مفید به مساحت 2.72 متر مربع در طبقه  -3

 سوم
 افزایش مساحت انباري شماره 1 بمساحت 1.11 متر مربع بیشتر از 5 متر مربع -4
افزایش مساحت انباري شماره 2 بمساحت 2.29 متر مربع بیشتر از 5 متر مربع -5

الزم بذکر است حالیه نماي شمالی ( به سمت حیاط خلوت ) اجرا نگردیده است و انباري زیر 
شیروانی نیز در مرحله نازك کاري میباشد. عقب نشینی رعایت گردیده است . رعایت 
پارکینگ و ابعاد درب پارکینگ به استناد ضوابط و نقشه هاي پروانه میگردد. حالیه 
ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد و مالک تقاضاي صدور پایانکار را دارند. مراتب 

جهت صدور دستورات مقتضی بخضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به قدمت بنا و اینکه ملک 
در کاربري اراضی مسکونی بوده و باتوجه به ویالیی بودن ملک موردنظر، ضرورت قلع 
آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم ، به مبلغ  800,080(هشتصد هزار و  هشتاد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 100.01  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5023 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - خ 
شهدا - 
انتهاي ك 
شهید 
عبادي

4-3-10422-6-1-0-0 37
8

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر کروکی ارایه شده 
180.27 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی دوبلکس به 
صورت 1 واحد مسکونی به زیربناي کل 100.01 مترمربع با مصالح بلوك سیمانی و قدمت سال 
1373 احداث شده است. کل زیربناي فوق داخل تراکم است. برابر خط پروژه شماره 2520 
/مورخه 96/07/03 به سطح تقریبی 16 مترمربع در تعریض خیابان 10 متري قرار دارد. /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  435456000(چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  

شش هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 103.68  1.25
 

3360000  , 1394
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 4/96/5028 تجدید 
نظر

رشت 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی- خ 
-قلی زاده

4-3-10035-28-1-0-0 37
9

راي بدوي عینا تایید می گردد.  سایر 571.2  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه مرحله اول به 
شماره 58-94/10/22در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل 571.20 مترمربع صادر گردیده است. 
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد و تا این مرحله مالک اقدام به 
:دریافت پروانه مرحله دوم ننموده اند و دراي تخلفات ذیل بر خالف مدلول پروانه میباشد

.اضافه بنا در همکف به سطح 19.42 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.42 مترمربع -2
 .اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.42مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 19.42مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راهپله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات  -5
 .مجموعا به سطح 26 مترمربع

برابر ضوابط طرح تفصیلی جدید صدور پروانه هاي ساختمانی بصورت 3 مرحله اي  -6
میباشد که مرحله اول تا پایان فونداسیون و پروانه دوم از زمان اجراي فونداسیون تا زمان 
اتمام سفت کاري و پروانه مرحله سوم از زمان اتمام سفت کاري تا زمان صدور پایانکار معتبر 
میباشد و در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مرحله 
بعدي کل زیربناي احداثی تخلف محسوب میگردد، در نتیجه با توجه به اینکه بابت ساختمان 
فوق در مرحله اتمام فونداسیون پروانه مرحله دوم اخذ نگردیده و حالیه عملیات ساختمان 
در مرحله سفت کاري میباشد، کل زیربناي پروانه صادره به مساحت 571.20 مترمربع 
بصورت خالف ساز محسوب میگردد(الزم به ذکر است کل زیربناي پروانه در حد تراکم 

.میباشد)
.داراي کسري فضاي باز به سطح 5 مترمربع می باشد -7
.ضمنا سطح زیرشیروانی 4.83 مترمربع کاهش یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

37
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 929,392,800(نهصد و  بیست و  نه میلیون و  سیصد و  

نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 158.06  1.75
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 4/96/5035 تجدید 
نظر

-
استقامت--
منصف

4-2-10124-8-1-0-0 38
0

در خصوص تراکم اعطایی رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. جریمه 38.03  0.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. 28.45  0
 

3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1396/12/23 4/96/5035 تجدید 
نظر

-
استقامت--
منصف

4-2-10124-8-1-0-0 38
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 542,438,400(پانصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 80.72  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره 
336-91/12/28 در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل 468.20 مترمربع صادر گردیده است. 

: عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و از بابت اضافه بنا به صورت
اضافه بنا در همکف به سطح 33.81 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 37.02 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 37.02 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.21 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد(طبقه چهارم) به سطح 80.72 مترمربع که از این مقدار به سطح  -5
.39.93 مترمربع بصورت تراس روباز میباشد

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به -6
سطح 12 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد مسکونی-7
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 38.03 مترمربع -8

داراي سوابق در واحد تخلفات و درآمد می باشد. اکنون با توجه به بازدید مجدد در  ***
تاریخ 99/02/16 ساخت و ساز جدیدي مشاهده نگردید.اما برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي مابالتفاوت همزمانساز بنا به صورت زیر می باشد
:  کاهش بنا نسبت سوابق پرداختی

 کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 0.48 مترمبع -1
 کاهش بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 1.24 مترمربع -2

: افزایش
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1.76 مترمربع -1

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 0.57 مترمربع -2
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

38
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري بیست و سه قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,897,500,000(یک میلیارد و  

هشتصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 575  1
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/05 4/96/5039 بدوي -
بلواربهشتی
- نبش ك 
--گلستانی

4-3-10109-76-1-0-0 38
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی درخصوص تبدیل بناي مسکونی به اداري و توسعه بناي اداري (اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان گیالن)، به مبلغ 8918290000(هشت میلیارد و  نهصد و  

هجده میلیون و  دویست و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1506.81  2
 

3100000  , 1396 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1396/12/05 4/96/5039 بدوي -
بلواربهشتی
- نبش ك 
--گلستانی

4-3-10109-76-1-0-0 38
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید طی بازدید به عمل آمده، ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت عرصه 426.40 مترمربع، داراي پروانه احداث بنا به 
شماره 265 مورخ 1370/12/07 بازیربناي 1024.4 مترمربع به صورت سه طبقه روي مغازه 
مشتمل بر 7 واحد مسکونی و یک باب مغازه می باشد. پس از آن گواهی پایانکار ساختمانی 
به شماره 12809 مورخ 1375/07/07 می باشد که در توضیحات گواهی پایان کار ساختمان به 
صورت یک واحد مسکونی گواهی شده است.در وضع موجود همکف مشتمل بر یک باب 
مغازه که به صورت بانک (بانک ملی) دایر می باشد و طبقات در یک واحد اداري توسط اداره 
کل تعزیرات حکومتی در حال بهره برداري است. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

:باشد
احداث انبار در محوطه حیاط به مساحت 25.2 مترمربع-1

احداث نگهبانی و آبدارخانه در محوطه حیاط به مساحت 10.46مترمربع-2
احداث سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت 12.15 مترمربع -3

احداث سایبان جهت پارکینگ به مساحت 52.58 مترمربع -4
اضافه بناي همزمانساز به مساحت تقریبی 207.02 مترمربع -5

تبدیل مسکونی به یک واحد اداري به مساحت تقریبی 1199.4مترمربع -6
.به استناد ضوابط طرح تفصیلی 23 واحد کسري پارکینگ اداري دارد -7

به استناد خط پروژه  2329 مورخ 1396/11/23 به مساحت تقریبی 81 مترمربع از اعیان در 
تعریض بلوار 51 متري و پخ دو گذر واقع شده است. عالوه بر این به مساحت تقریبی 28.5 
مترمربع از اعیان در تعریض دو متر عقب سازي مضاعف ساختمان هاي تجاري واقع شده 
است. در پاسخ به نامه شماره ش ر-183283-1396 مورخ 1396/09/13 پیرو تصمیم شماره 
4/96/3439 مورخ 1396/09/12 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها و با توجه به نقشه 
برداري اعیان ارائه شده از سوي متقاضی مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد
پیرو تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6171 مورخ  ---

1397/05/20 به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري، تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی 
.اصالح گردید

38
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري منطقه و اینکه محل مسکونی تبدیل به 
محل آموزشی (مدرسه) گردیده، اقدام نامبرده برخالف موازین و مقررات قانونی بوده، 
مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، مالک موظف به تعطیلی 
محل مربوطه به مدت دو ماه از تاریخ ابالغ راي و اعالم آن از سوي شهرداري می 
باشد. بدیهی است درصورت عدم تعطیلی، شهرداري به تکلیف قانونی خود وفق 

تبصره فوق الذکر عمل خواهد نمود. 

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

305  0
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 4/96/5041 بدوي رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
روبروي 
خیابان 
 بهبودي

4-2-10237-20-1-0-0 38
2

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت عرصه 
180 مترمربع بوده و از بابت اعیانات به صورت منزل ویالیی دوبلکس به مساحت 117.5 متر 
مربع  و یکباب مغازه بمساحت 12.5 متر مربع داراي بالمانع به شماره 4/33/640152 مورخ 
96/01/23 میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بعد از بالمانع فوق داراي 

:تخلفات به شرح ذیل میباشد
توسعه بناي مغازه تجاري به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري به سطح 16.05  -1

.متر مربع
احداث یک باب مغازه به سطح 181.3 متر مربع (به سطح 29.85 متر مربع آن به صورت -2
بالکن تجاري بوده که از آن به صورت دفتر کار مورد استفاده قرار میگیرد).قابل ذکر است از 
این مقدار به سطح 71.45 متر مربع در طبقه همکف و به سطح 29.85 متر مربع در قسمت 
نیم طبقه به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري  و به سطح 80 متر مربع به صورت 

.احداث مغازه و به ارتفاع 3.3 متر میباشد
داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد خط پروژه 619 فاقد عقب نشینی 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 625/الف 
مورخ 96/11/3 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 64/5 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 
1,414,969(یک میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار و  نهصد و  شصت و  نه) ریال 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 64.5  0.1
 

219375  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 4/96/5052 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه 

قربانی - بن 
بست الله - 
انتهاي 
کوچه سمت 
چپ

4-1-10601-94-1-0-0 38
3

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 625/الف 
مورخ 96/11/3 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 1/96 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 
214988(دویست و  چهارده هزار و  نهصد و  هشتاد و  هشت)  ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 1.96  0.5
 

219375  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 5484375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 25  1
 

219375  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 90.17 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 66.46 مترمربع  با قدمت سال 1383 با مصالح آجري 

احداث گردیده است.داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 1268 به 
سطح 3.50 متر مربع از اعیان و به سطح 6.05 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 6 متري 
حد شرق قراردارد.اعیانات به سطح 64.5 متر مربع داخل تراکم و به سطح  1.96 متر مربع 
خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم ادارات را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100256 
مورخ 1396/10/14 اصول فنی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، با 
توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 
ضریب 0/75 برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 60/03 متر مربع بناي خارج 

تراکم بمبلغ 45,922,950(چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  بیست و  دو هزار و  نهصد و 
 پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 60.03  0.75
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5053 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
باالتر از 
مسجد امام 
رضا آزادي 
-پالك 57

4-1-10292-92-1-0-0 38
4

باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کسري 1 باب پارکینگ به 
مساحت 25 متر مربع ، ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی ، به مبلغ 82500000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب 0/5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 171600(یکصد و  هفتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم میگردد .

جریمه 4.29  0.5
 

80000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق سند یک باب خانه ویالئی به مساحت عرصه  207.60 مترمربع می 
باشد. برابر کروکی ارایه شده وضع موجود عرصه به مساحت 229.31 مترمربع بوده همچنین 
از لحاظ حدود اربعه با کروکی ثبتی مغایرت فاحش دارد. اعیان مستقر بر عرصه فوق در وضع 
موجود به صورت دو باب خانه ویالیی و سایه بان در حیاط با زیربناي کلی 212.58 مترمربع 
می باشد. همچینین از بابت 117.5متر مربع زیربنا در یک واحد مسکونی و یک واحد کسري 
پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 12045 مورخ 1383/09/14 (موجود در 
:پرونده درآمدي شماره 13134) می باشد لذا مابه التفاوت بنا به شرح زیر است

اضافه بناي همزمان ساز خارج تراکم به سطح 4.29 متر مربع با قدمت حدود سال 73 -1
احداث سایبان خالفساز در حیاط به سطح 30.76 مترمربع با قدمت حدود سال 93 -2

احداث یک باب خانه ویالئی دیگر در یک واحد مسکونی به سطح 60.03 مترمربع خارج  -3
تراکم با قدمت حدود سال 93

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -4
موارد تخلف فوق قبال در سال 94 طی درخواست شماره 613404 گزارش شده و پس از آن 
پرونده پی گیري نشده است. مالک راسا اقدام به قسمتی از عقب نشینی نموده لکن برابر 
خط پروژه شماره 869 مورخه 96/03/22 مجموعا به سطح 66.58 مترمربع از « وضع موجود 
» پالك فوق ( به سطح 21.62 مترمربع از اعیان و 44.96 مترمربع از عرصه) در تعریض معابر 
10 متري حد شرق و بن بست 6 متري حد شمال قرار دارد. اداره ثبت در خصوص شارع 
استعالم نموده که برابر خط پروژه فوق الذکر حد شمال پالك به کوچه بن بست می باشد که 

.این محدوده در وضع موجود در تصرف مالک است
-----------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون شماره 4/96/5053 مورخه 1396/12/08 مبنی بر 
حکم تخریب جهت سایه بان و حکم جریمه جهت سایر موارد می باشد. طی بازدید مورخه 

/97/02/23 سایه بان تخریب شده است. /ع.ا

38
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 100260 

مورخ 1396/11/01 اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با 
توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 84/5 متر مربع بناي داخل 
تراکم بمبلغ 6,591,000(شش میلیون و  پانصد و  نود و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 84.5  0.1
 

780000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5054 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
آسایش 6 - 
فرعی 
چهارم

4-2-10154-270-1-0-0 38
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 19500000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد  
.

جریمه 25  1
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خاته ویالئی یک طبقه که بدون مجوز و خالفساز با قدمت سال 
جاري درحال احداث میباشد عملیات ساختمانی در حد سفت کاري مصالح آن از سنگ بلوك 
و آجر انتهاي بن بست 6متري فاقد عقب نشینی است برابر پالن معماري ارائه شده داراي 
عرصه بمساحت 150متر مربع و اعیان بمساحت 84.5 متر مربع کل اعیان احداثی داخل 
تراکم میباشد تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

 گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف راي به جریمه به مبلغ83,893,750(هشتاد و  سه میلیون و  

هشتصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 21.65  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5063 بدوي -
رازي-یونس 
آباد-عیسی 
منفرد

4-3-10054-22-1-0-0 38
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 71 - 96/10/18 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 460.8 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله با توجه به موقعیت میلگردهاي انتظار ستون و 
نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح 21.65 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. 
اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 18.83مترمربع 
/صادر شده است. رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

38
6

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي تقی پورقاسمی آینه وري و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت بشرح بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 6.97 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 23419200(بیست و  سه میلیون و  

چهارصد و  نوزده هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 6.97  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5066 بدوي بلوار ش -
تندگویان-
خ ش 
-اصغري

4-1-10750-18-1-0-0 38
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 61-96/09/25 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی انضمام انباري در زیر شیروانی به زیربناي 573.15 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون متوقف مانده است و تا این 
مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي زیربنا به سطح 136.47 مترمربع می 
باشد.همچنین بدلیل عدم اجراي سایه بان جهت پارکینگ مساحت زیربناي سایه بان به 
عنوان تخلف گزارش می گردد.داراي اضافه بنا به سطح 6.97 مترمربع می باشد.الزم به ذکر 
است اضافه بناي مذگور تا مرحله اتمام فنداسیون بوده و هرگونه اظهار نظر در خصوص 
کسري پارکینگ و اضافه بناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري 

.تایید نظام می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  به استناد تبصره 
4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیالن 
بشماره 4360 مورخ 94.02.02 و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 
237595 مورخ 95.11.20  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

49689900(چهل و  نه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  نه هزار و  نهصد) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل 

نماید.

جریمه 160.29  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 4/96/5068 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
دروازه 
الکان - 
شهرك فجر 
- کوچه 
دوازدهم - 
انتهاي 

فروردین 10

4-3-10201-33-1-0-0 38
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 2  
بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
به مبلغ 496899000(چهارصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 106.86  1.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب ساختمان در حال احداث خالف ساز  2.5 طبقه 
در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 267.15 مترمربع و از جنس اسکلت بتن آرمه و با قدمت 
سال 93 می باشد. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است. کل زیربنا خارج تراکم بوده و 
در کاربري ادراي قرار دارد. برابر ضوابط جدید پارکینگ مورخ 92/10/26 می تواند داراي 2 
درب خودرو 3 و 4 متري باشد که برابر نقشه هاي ارائه شده رعایت پارکینگ می گردد. به 
دلیل نبود طرح شبکه بندي معابر امکان اظهار نظر در خصوص عقب نشینی وجود ندارد. 

/مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. /ع.ا
-----------------------------------------

احتراما از بابت موارد فوق داراي راي تجدیدنظر مورخه 1394/06/10مبنی بر تخریب بوده 
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخه 96/08/06 تهیه خط پروژه صورت گرفته 
است که برابر نقشه شماره 1766 مورخه 96/11/24 مستند به  بند 1 صورتجلسه کمیسیون 
ماده 5 مورخه 96/10/24 به سطح تقریبی 7.2 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض گذر 10 
متري حد جنوب قرار دارد. همچنین در حد شرق مجاور به کوچه 5 متري مصوب است . 
ضمنا برابر طرح تفصیلی جدید باقیمانده زمین در کاربري گستره تجاري اداري خدماتی 
محله اي ناحیه اي قرار دارد. لذا تراکم گیري و اعالم تخلف ساختمانی برابر آخرین ضوابط 

: ابالغی به شرح زیر است
.احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم به سطح 17.81 مترمربع -1
.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم به سطح 160.29 مترمربع -2

احداث بناي بدون مجوز به صورت یک طبقه مازاد به سطح 89.05 مترمربع -3
/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 
3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا  واقع درحوزه استفاده از 

اراضی تجاري وصنعتی و اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 
2.5  برابر  ارزش معامالتی راي به جریمه بمبلغ 6731859(شش میلیون و  هفتصد و  

سی و  یک هزار و  هشتصد و  پنجاه و  نه) ریال صادر می گردد

جریمه 5.91  2.5
 

455625  , 1386 توسعه بناي تجاري 1396/12/05 4/96/5072 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
خیابان 
رزمندگان 
اسالم-نبش 
کوچه شهید 
همت - 
ساختمان 
کوثر

4-2-10181-56-1-3-0 38
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توضیحات بازدید مکان ارایه شده بر اساس سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم  (مشتمل بر 
دو باب انباري به سطح 20.63 مترمربع و 10.3 مترمربع) و داراي پروانه و پایانکار می باشد. 
هر دو باب انباري به مغازه تبدیل شده که  با همین وضعیت بالمانع شماره 4/33/615083 
مورخه 1395/04/03دریافت نموده است .مغازه به مساحت 10.3 مترمربع به شغل «فروش 
مرغ» داراي فعالیت صنفی بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی از جنس بنر معمولی به ابعاد 1*2.5 
مترمربع می باشد. همچنین مغازه به مساحت 20.63 مترمربع به صورت «فروش پرده و 
تزئینات» داراي تابلو از نوع بنر معمولی به ابعاد تقریبی  3*0.5 متر در حال بهره برداري 
است. براساس خط پروژه شماره 849 به مساحت 5.35 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض 
کوچه 6 متري قرار دارد، که عقب نشنینی شامل دو مغازه فوق نمی شود.حالیه مالک انباري 
قطعه 5 تقاضاي پایانکار اصالحی به جهت تفکیک مغازه فوق را دارند.*** قابل ذکر است 
ملک فوق  بنا به نقشه برداري ارائه شده در وضع موجود  داراي  30.93 مترمربع بناي تجاري 
در دو واحد تجاري بوده  که با همین وضعیت پایانکار و سند به صورت انباري دریافت نموده 
است ،این در صورتی است که بنا به مدارك موجود دربایگانی داراي راي کمیسیون ماده صد ، 
از بابت 36 مترمربع تجاري در سه واحد بوده که یک واحد به سطح 10.98 مترمربع راي اعاده 
به وضع سابق را دارد و باقیمانده به سطح  25.02 مترمربع بناي تجاري در دو واحد تجاري  
داراي راي جریمه بوده و پایانکار شماره 12054 صادر شده است.حالیه با توجه به سند ارائه 
شده انباري قطعه 6 داراي توسعه بناي تجاري به صورت همزمانساز به سطح 5.91 مترمربع  

.می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

***
احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 3977-96/07/29 کمیسیون محترم ماده صد ،به 

استحضار می رساند مساحت 5.91 مترمربع به صورت همزمانساز ،متصل به 25.02 مترمربع 
تجاري  داراي صورتجلسه تجدید نظر کمیسیون ماده صد مورخ 1383/07/12 می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما بنا به درخواست واحد درآمد گواهی می گردد قطعه فوق  ****************
با همین وضعیت بالمانع نقل و انتقال به شماره 2/33/107279-92/05/24 دریافت نموده 

*************است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم روزیتا دولت شاهی و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث سرویس بهداشتی 
بمساحت 1.87 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2861100(دو 
میلیون و  هشتصد و  شصت و  یک هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 1.87  1.5
 

1020000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/12 4/96/5080 بدوي -
نامجو--هدا
یتی   ( 
جعفري)-س
اختمان 
کژال

4-3-10015-9-1-0-0 390

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي گواهی پایانکار ساختمانی شماره 7152 مورخ 
1380/04/09 با زیربناي 943 مترمربع به صورت چهارطبقه روي پیلوت مشتمل بر 9 واحد 
مسکونی می باشد. پس از آن مبادرت به احداث سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی 1.87 
مترمربع با مصالح آجري و با قدمت تقریبی سال 1396 در حیاط مشاعی نموده است. به 
استناد پایانکار صادره و خط پروژه 1592 فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي پاسخ 
استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز (تبدیل بخشی از پیلوت به انباري) محل 

هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به قدمت بنا، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد 
لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار 
بناي بدون مجوز ، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1,822,500(یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 12  0.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5085 تجدید 
نظر

قدس-16 -
متري-کوچ
ه باران 3

4-3-10196-15-1-1-0 391
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول و داراي پروانه و 
پایانکار می باشد. کل ساختمان به صورت دو طبقه در 2 واحد مسکونی است و داراي دو راه 
پله مجزا براي هر کدام از واحد ها بوده ، پس از پایانکار، پیلوت و حیاط مشاعی به وسیله 
دیوارکذاري به دو قسمت مستقل  تقسیم شده است که با همین وضعیت بالمانع هاي متعدد 
جهت هر دو واحد دریافت نموده است. از سوي دیگر از بابت توسعه انباري قطعه 1 به 

مساحت 5.2 مترمربع به سمت حیاط داراي سوابق در بایگانی تخلفات است. ضمنا قسمتی از 
پیلوت سمت ورودي طبقه دوم تبدیل به انباري به سطح تقریبی 9 مترمربع با درب نفر روي 
مستقل به سمت کوچه و قسمتی از پیلوت سمت ورودي طبقه اول تبدیل به یک باب انباري 
دیگر به سطح تقریبی 3  مترمربع شده است که سوابقی در خصوص آنها ارایه نشده است. 
الزم به ذکر است قدمت این دو انباري همزمان با دیوار میانی و پس از پایانکار بوده لکن در 
گزارشات پس از پایانکار لحاظ نشده است و تخلف ساختمانی با قدمت حدود سال 80 
گزارش می شود. نیاز به ارایه نقشه هاي وضع موجود جهت اعالم دقیق متراژ تبدیلی است. 

.فاقد عقب نشینی است

391

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  147560000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 38.08  1.25
 

3100000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1396/12/08 4/96/5086 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی--ط
باطبائی

4-3-10314-74-1-0-0 39
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000

(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي 
تراکم اعطایی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 68,355,000(شصت و  هشت میلیون 

و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.1  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي طبقه مازاد سوم، با اعمال ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 500,588,000(پانصد میلیون و  

پانصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 80.74  2
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1396/12/08 4/96/5086 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی--ط
باطبائی

4-3-10314-74-1-0-0 39
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1392/12/28 به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 225.4 مترمربع می باشد. پس از 
آن اقدام به احداث بنا بر خالف مفاد پروانه صادره نموده اند که گزارش تخلفات به استناد 
بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.44 مترمربع. شایان ذکر است سطح اشغال ساختمان  -1

.در وضع موجودف 100% می باشد
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به مساحت 20.88 مترمربع (10.44 مترمربع در هر طبقه)-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل فضاي مذکور به بناي مسکونی به مساحت 6.76 مترمربع -3
(3.38 مترمربع در هر طبقه)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در پروانه ساختمانی به مساحت 80.74 مترمربع  -4
.واقع در طبقه سوم مشتمل بر یک واحد مسکونی

.یک واحد کسري پارکینگ دارد -5
مترمربع تراکم مازاد در زمان صدور پروانه، اعطا شده است که به استناد تبصره 7  44.1 -6
ضوابط سقف تراکم، مصوب کمیسیون ماده پنج، به دلیل تخطی از سقف تراکم اعطایی، 
.مساحت مذکور تخلف محسوب و به دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش می گردد

با توجه به این که سابقه اي مبنی بر گزارش شروع عملیات ساختمانی توسط کارشناسان -7
.شهرداري مشاهده نگردید، اعتبار پروانه ساختمانی فوق االشاره به اتمام رسیده است
شایان ذکر است با توجه به احداث یک طبقه مازاد، تعداد واحدهاي مسکونی از دو واحد به 
سه واحد افزایش یافته است. هم چنین مساحت راه پله دسترسی به بام از 14.5 مترمربع به 
11.35 مترمربع کاهش یافته است. به استناد پروانه ساختمانی به مساحت 18.15 مترمربع در 
تعریض می باشد که با توجه به بازدید میدانی، رعایت شده است لیکن رعایت دقیق عقب 
نشینی در مرحله پایانکار بررسی خواهد شد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

39
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث 
بناي برخالف مدلول پروانه، تامل و تردید نیست و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف، به 
مبلغ 98,975,250(نود و  هشت میلیون و  نهصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.19  2.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/05 4/96/5089 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-177-1-0-0 39
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 96/09/18 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 638.5 مترمربع صادر گردیده 

است.همچنین در مرحله فونداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 14.19 متر مربع داراي راي 
کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/96/5089 مورخ 96/12/05 مبنی بر جریمه مالی بوده 
که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 
:بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.1 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 24.94 مترمربع و در مجموع -2

.99.76 متر مربع
مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به سطح 3.62 متر مربع از بابت عدم رعایت حداکثر -3

.مساحت انباري
.داراي کسري فضاي سبز به سطح 14 متر مربع میباشد.فاقد کسري فضاي باز میباشد-4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %50 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 61.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 1 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155000000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 4/96/5092 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
زاده  - 
کوچه 
خباززاده

4-3-10066-25-1-0-0 39
4

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به 
مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 57.37  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 104-93/12/28 به صورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی در دو واحد مسکونی به زیربناي 306.35 
مترمربع صادرگردیده است.و یک بار در تاریخ 94/12/28 تمدید گردیده است و در تاریخ 
95/12/18 شروع عملیات ثبت گردیده است.حالیه مرحاله ساختمانی در حال شروع نازك 

: کاري میباشدو برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به صورت
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی به سطح 57.37  -1
مترمربع (الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 

صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2

قابل ذکر است زیربنا در همکف و طبقات به سطح کلی  0.72 مترمربع و در  زیر شیروانی به 
سطح 10.12 مترمربع کاهش یافته است.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا 
حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع 
پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903201333 مورخ 14/06/1395 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 461 مورخ 04/09/1396 اصول 
بهداشتی و کاربري مسکونی ملک مطابق با امالك همجوار بوده و مورد تایید قرار 

گرفته و استحکام بنا طبق نظر مهندس ناظر جناب مهندس جمشید فرزانه دافساري 
به شماره پروانه اشتغال 00955/300/11 به شماره عضویت 1845 سازمان نظام 

مهندسی مورد تایید قرار می گیرد لذا با توجه به مراتب فوق و تکمیل بنا ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمیگردد و مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي درحد تراکم به مساحت 97/6 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1390) به مبلغ 11,712,000(یازده میلیون و  هفتصد 

و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 97.6  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/09 4/96/5096 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی 
کوچه پژمان 
نبش کوچه 
دهم 
ساختمان 

پویا 2

4-2-10465-36-1-0-0 39
5

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 100 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 60000000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد. .

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903201333 مورخ 14/06/1395 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
مفاد نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 461 مورخ 04/09/1396 اصول 
بهداشتی و کاربري مسکونی ملک مطابق با امالك همجوار بوده و مورد تایید قرار 

گرفته و استحکام بنا طبق نظر مهندس ناظر جناب مهندس جمشید فرزانه دافساري 
به شماره پروانه اشتغال 00955/300/11 به شماره عضویت 1845 سازمان نظام 

مهندسی مورد تایید قرار می گیرد لذا با توجه به مراتب فوق و تکمیل بنا ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمیگردد و مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مازاد بر تراکم به مساحت 128/90 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی سال وقوع تخلف (1390) به مبلغ 154,680,000(یکصد و  پنجاه و  چهار 

میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 128.9  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت با زیربناي تقریبی 
226.5 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري رشت بر روي عرصه فاقد سند مالکیت 
رسمی به مساحت تقریبی 77 مترمربع احداث گردیده است. طبقه همکف مشتمل بر یک 
واحد مسکونی به مساحت تقریبی 36 مترمربع و پیلوت  و راه پله مشاعی به مساحت 
تقریبی 35.5 مترمربع می باشد. طبقات اول و دوم هر طبقه مشتمل بر یک واحد مسکونی 
به مساحت تقریبی 77.5 مترمربع که از این مقدار به مساحت تقریبی 6 مترمربع در هر 
طبقه به صورت پیش آمدگی به سمت پالك مجاور می باشد گه بنا به اظهار متقاضی از بابت 
آن داراي موافقت نامه از مالک پالك مجاور می باشد.. قدمت احداث بنا سال 1390تخمین 
زده می شود. بابت احداث اعیانات سوابقی یافت نشد لذا گزارش تخلفات ساختمانی به شرح 

:زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز مسکونی در حد تراکم به مساحت تقریبی 97.6 مترمربع -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 128.9مترمربع  -2
دو واحد کسري پارکینگ مسکونی -3

بابت تخلفات مذکور داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها شماره 
4/93/611 مورخ 1393/08/1مبنی بر تخریب ساختمان احداثی می باشد  پس از آن داراي 
دادنامه دیوان عدالت اداري به شماره 9509970903201332 مورخ 1395/06/14 می باشد. 
برابر خط پروژه 849 به مساحت تقریبی 9 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري حدي 
شرق واقع شده است. پیرو نامه شماره ش ر-210270-1396 مورخ 1396/10/18 دبیرخانه 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش به روز از وضعیت موجود ملک جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

39
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  
2250000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 30  1.5
 

50000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5132 تجدید 
نظر

-
پاسکیاب--
پورباقر-بن 

بست8

4-1-10509-52-1-0-0 39
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 239374-96/11/26 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  4600000(چهار میلیون و  ششصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 22.5  0
 

50000  , 1365 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5132 تجدید 
نظر

-
پاسکیاب--
پورباقر-بن 

بست8

4-1-10509-52-1-0-0 39
6

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر یگ برگ فروش نامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 65 مترمربع میباشد.داراي اعیان به صورت یک باب خانه قدیمی و یک باب مغازه 
می باشد که از بابت احداث آن سوابقی ارائه نگردید.قدمت خانه ویالي سال 57 و همچنین 
قدمت مغازه احداثی سال 65 می باشد که مالک در سال 95 اقدام به تعمیر بدون مجوز 
نموده است.کل اعیانات خارج از تراکم می باشد.کسري پارکینگ ندارد.قابل ذکر است به 
صورت یک باب خانه و مغازه به سطح 23 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 4/96/3720-96/03/27 مبنی بر تخریب می باشد.باستناد خط پروژه شماره 

423-96/05/02 به سطح 4.10 مترمربع از اعیان خانه قدیمی در تعریض کوچه 4 متري حد 
شمال و پخ دو گذر قرار دارد.مغازه فوق در هنگام بازدید فاقد فعالیت صنفی می باشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت جهاد دانشگاهی واحد استان 
گیالن مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 24.14 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی(1100000 ریال) بمبلغ 106216000
(یکصد و  شش میلیون و  دویست و  شانزده هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 24.14  4
 

3300000  , 1395 توسعه بناي تجاري 1396/12/19 4/96/5133 بدوي بلوار -
بهشتی-فلک
ه گاز-جهاد 
 دانشگاهی

4-3-10101-1-1-0-0 39
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در خصوص یکباب مغازه به مساحت 1.64 مترمربع مستندا به تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
787,200(هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست)  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.64  4
 

120000  , 1373 احداث بناي بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند اجاره یک باب مغازه فاقد قید مساحت در سند اجاره و 
داراي بالکن در حد 1/3 بوده که با همین وضعیت داراي بالمانع شماره 4/33/607973 
مورخه 1394/02/29 می باشد.حالیه متقاضی بدون مجوز اقدام به توسعه بناي بالکن تجاري 
به مساحت 24.14 مترمربع به قدمت سال 95 و با مصالح چوبی نموده است که از بابت آن 
داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات 
میباشد.بعد از راي فوق خالفی مشاهده نگردید.(الزم به ذکر است ملک فوق بصورت کلی 
داراي پروانه بشماره 45-65/1/15بصورت تجاري مسکونی بوده که داراي راي کمیسیون 
ماده 100بشماره 43-73/1/16 وداراي پایان کار شماره 2/33/22817-79/9/20میباشد. 
ضمنا پالك فوق داراي سند قطعی شماره 118464-79/12/8بصورت ششدانگ ساختمان 
مشتمل بر شش دستگاه اپارتمان و 26باب مغازه قید شده است (20 باب مغازه قدیمی 
بانضمام 6 باب مغازه در همکف ساختمان داراي پایانکار) داراي بالمانع شماره 

2/33/28431-79/11/26 میباشد و در وضع موجود از اپارتمانهاي فوق بصورت ساختمان 
اموزشی جهاد دانشگاهی استفاده میشود و صرفا بابت مغازه تعرفه شده (چهارمین مغازه از 
سمت شرق به غرب واقع در همکف ساختمان داراي پایانکار) که داراي سند سرقفل میباشد 
خالفی مشاهده نگردید. .برابر خط پروژه 1414 به سطح تقریبی 3.4 متر مربع از مغازه فوق 
در تعریض خیابان 51 متري حد غرب قرار دارد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل 
اغذیه فروشی  می باشد.مراتب جهت صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه و دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

39
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
تبدیل بخشی از پیلوت به مسکونی  بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 39,953,756(سی و  نه میلیون و  
نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه و  شش) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 58.46  1.5
 

455625  , 1386 بناي مسکونی غیر مجاز در 
کاربري مغایر

1396/12/08 4/96/5172 تجدید 
نظر

-
یخسازي--

کوچه18

4-1-10441-94-1-0-0 39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با صدور حکم اعاده به وضع سابق در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه  با توجه 
به نامه شماره 246061 مورخ 96.12.05 یکباب کسري پارکینگ منتفی میگردد ،و 

تعداد کسري پارکینگ به یکباب کاهش می یابد لذابه استناد تبصره 5 در مورد عدم 
امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با توجه به 
موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی راي 
به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  بیست 

و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 4/96/5172 تجدید 
نظر

-
یخسازي--

کوچه18

4-1-10441-94-1-0-0 39
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در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات ، رأي بدوي عیناً تأئید می گردد. جریمه 19.89  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 412 مورخه 1382/05/28 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي 216 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.از بابت اضافه بنا به سطح 45 
مترمربع (15 مترمربع در همکف و هر طبقه) داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
14188-82/10/24 مبنی بر جریمه نقدي و راي تجدیدنظر به شماره 15073-82/11/09 مبنی 
بر تایید را بدوي می باشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح زیر 

:است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.63 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 18.57 مترمربع -2
 تبدیل پیلوت به یک واحد  مسکونی به سطح 58.46 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.63 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.63 مترمربع -5

تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که کل زیربناي  -6
افزایش تعداد واحد معادل بناي تبدیلی مسکونی می باشد

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -7
ارتفاع پیلوت از 2.40 متر به 2.70 متر افزایش یافته که محدود نمودن آن در حد 2.4 متر *

.در هنگام پایانکار الزامی می باشد
جانمایی ملک تغییر نموده است*

ابعاد پاسیو از  3*4 مترمربع به 2*3 مترمربع کاهش یافته است*
برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم می 

.گردد
*********************************************************

**************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4671-96/11/03 مبنی بر بررسی 
مجدد در صورت عدم پذیرش مغازه ، در صورت تخریب مغازه احداثی و بعد از جانمایی یک 
واحد پارکینگ (احداث درب ماشین رو و تخریب دیوار منتهی به راه پله)یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی حذف می شود و در بقیه موارد تغییري ایجاد نمی گردد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

*************
احتراما بر اساس  راي کمیسیون ماده صد به شماره 5172-96/12/08 داراي راي تخریب 

39
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مغازه احداثی می باشد لیکن به جهت وصول عوارض ،فرم تحلیل عوارض بر اساس  تخریب 
مغازه تنظیم شده است اما تاکنون تخریب صورت نگرفته است.96/12/22.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

***********
احتراما طی بازدید مجدد تخریب مغازه صورت گرفته است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************

**********
احتراما پیرو گزارش قبلی  مازاد بر تراکم به علت تخطی از تبصره 7 به سطح 28.52 
مترمربع  به عنوان تخلف همزمانساز گزارش شده بود لذا با توجه به اینکه تاریخ پروانه 
صادره سال 82 می باشد موضوع تراکم اعطایی ،تخلف ساختمانی نمی باشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 113.16  0
 

3100000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/12/08 4/96/5176 بدوي رشت 
-یخسازي 
-روبروي 
پمپ بنزین 
-  ك 
حقدانی - 
بن بست 6 
متري

4-2-10415-49-1-0-0 39
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ579,297,000(پانصد و  هفتاد و  

نه میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 124.58  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 36 مورخ  1395/12/08 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در4  واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 610.6  
مترمربع صادر گردیده است.همچنین داراي پرونده جاري به شماره 644019  جهت صدور 
پروانه مرحله دوم میباشد.در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اتمام سقف طبقه سوم و 
:شروع سربندي بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.7 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.7 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 28.7 متر مربع-3

اضافه بنا ازبابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد به سطح 113.16  متر -4
.مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله مشاع و تبدیل به بناي مفید مسکونی در -5
همکف و طبقات  به سطح 38.48 مترمربع

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است در زمان صدور پروانه دو درب 
ماشین رو مجاز بوده و همچنین پارك حاشیه تامین نگردیده بود و حالیه در وضع موجود 3 
درب پارکینگ تعبیه گردیده است با اخذ عوارض یک واحد کسري پارکینگ ،پارکینگ قطعه 
سوم مورد قبول میباشد.همچنین با توجه به افزایش طول درب پارکینگ از 3 متر به 3.5 متر 

.عوارض 1 واحد کسري پارکینگ نیز به آن تعلق میگیرد
قابل ذکر است در طبقه همکف به سطح 22.55 متر مربع داراي سوابق پرداخت خالف بوده 
لکن برابر نقشه تفکیکی ارائه شده داراي کاهش زیر بنا نسبت به راي صادره به سطح 4.65 

 .متر مربع میباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حداتمام سقف 
طبقه سوم و شروع سربندي  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 31,875,000
(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

850000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/08 4/96/5178 تجدید 
نظر

رشت احمد 
گوراب 
روبروي 
درب میدان 
بار کوچه 
 تاثر نفس

4-1-10668-461-1-0-0 400

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر 
به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و باتوجه به گزارش شهرداري، تمامیت 
ملک داخل تراکم مجاز می باشد، موجبی براي قلع بنا وجود ندارد لذا ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  
9,222,500(نه میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 108.5  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه مطابق خط عادي ارائه شده به مساحت تقریبی 191 
مترمربع داراي اعیان بدون مجوز به صورت یک ونیم طبقه در یک واحد مسکونی ،همکف به 
مساحت 79 مترمربع (به مساحت 3 مترمربع از آن به صورت سرویس بهداشتی در حیاط 
است) ونیم طبقه به مساحت 29.50 مترمربع کال به مساحت 108.50  مترمربع با مصالح 
آجري به قدمت تقریبی  6 سال که متقاضی مدارکی ارائه ننموده که جهت اقدامات بعدي 
تقدیم میگردد.یک واحد کسري پارکینگ دارد.برابر خط پروژه شماره 2238 ضمیمه شده 
پالك فوق به مساحت تقریبی 10.50 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد. اعیان 
داخل تراکم  میباشد.متقاضی با توجه به نامه اداره گاز تقاضاي کنده کاري آسفالت به قدمت 

.تقریبی 5 سال را دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1370) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 121 مورخ 1396/12/15 به مبلغ 250/000/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 20/90 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 50000000(پنجاه میلیون ) ریال جریمه در 
حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 20.9  0
 

50000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/19 4/96/5179 بدوي رشت -   
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
سردار 
جنگل 
-(-جاده 
جیرده-نب
ش گل 
مریم-)

4-3-10276-172-1-0-0 401

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 20.90 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 
طبقه  با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1370 با پوشش 100 درصد در عرصه 
که حالیه در مرحله بهره برداري بشغل پالسکو فروشی فاقد تابلو و بالکن میباشد . به استناد 
ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/602/ن-1396/08/29 از ناحیه 
3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به استناد خط پروژه بشماره 467-1392/12/13 بمساحت 
8.53 متر مربع در تعریض کوچه 6 متري در حد شرق و کوچه 12 متري در حد شمال قرار 

دارد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 8,827,000(هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 88.27  0.1
 

1000000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5186 بدوي احمد 
گوراب-شهی
د 

رجایی--ح
سن زاده

4-1-10648-146-1-0-0 402

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 50,000,000(پنجاه میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 50  1
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

223,740,000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 149.16  1.5
 

1000000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/08 4/96/5186 بدوي احمد 
گوراب-شهی
د 

رجایی--ح
سن زاده

4-1-10648-146-1-0-0 402

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده بصورت قطعه زمینی داراي خط عادي به استناد نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی بمساحت 96.75 متر مربع که داراي اعیان بصورت خانه ویالیی با مصالح 
سنگ بلوك با زیربنا بمساحت 61.59 متر مربع با مصالح سنگ بلوك بوده و از بابت آن راي 
کمیسیون ماده 100 بشماره 6518-1385/05/04 داشته است. حالیه مالک اقدام به تخریب 
اعیان قدیمی و احداث ساختمان جدید با اسکلت فلزي بصورت 2 طبقه بر روي یک واحد 
مسکونی داراي زیربنا بسماحت 237.43 متر مربع بصورت 2 واحد مسکونیبا پوشش 100 
درصد عرصه با قدمت تقریبی در سال 1390 نموده است که واحد همکف در مرحله بهره 
برداري و طبقه اول و دوم در مرحله اتمام اسکلت و سربندي میباشد. از بابت اعیانات احداث 
شده بالمانعی ارائه ننموده اند. براي اعالم خالفهاي انجام شده از سوي مالک نیاز به تعریف 
خط پروژه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
------------------

به استناد خط پروژه بشماره 2032 مورخ 1396/05/15 بمساحت 6.85 متر مربع از اعیان در 
هر طبقه در تعریض کوچه 6متري در حد جنوب قرار دارد. لذا بمساحت 149.16متر مربع از 

.اعیانات خارج تراکم و بمساحت 88.27 متر مربع داخل تراکم میباشد
:لذا خلفهاي ساختمانی به شرح زیر میبشد

 احداث بناي خالف ساز خارج از تراکم در همکف و طبقات بمساحت 149.16متر مربع-1
 احداث بناي خالف ساز داخل تراکم بمساحت 88.27 متر مربع-2

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
---------------------------------------

در پاسخ به تصمیمی کمیسیون بشماره 4/96/4047-1396/07/29 تغییرات جدیدي در 
.ساختمان ایجاد نشده و  گزارش قبلی مورد تایید میباشد

402
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرزاد عابدي جفرودي موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف به مساحت 0.39 مترمربع و طبقات اول 
تا سوم به مساحت 89.64 مترمربع ؛ تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید بمساحت 6.3 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 485503200(چهارصد و  هشتاد و  

پنج میلیون و  پانصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 96.33  1.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1396/12/08 4/96/5224 بدوي دروازه 
الکان کوچه 
واله

4-3-10322-44-1-0-0 403

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 28 مورخ 1396/05/24 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 508.42 مترمربع می 
باشد. پس از آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 28 مورخ 1396/10/10  به 

صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی  با زیربناي 
537.91 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی 
:ممهور به مهر مهندس حبیب هدي گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 0.39 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 89.64 مترمربع -2
 تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید به مساحت  6.3 مترمربع -3

کسري فضاي باز به مساحت 9.2 مترمربع -4
برابر پروانه صادره به مساحت 18.37 مترمربع در تعریض واقع شده است. با توجه به فضاي 
موجود سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص 
رعایت عقب نشینی ، تامین پارکینگ ها و نیز تامین سرانه فضاي سبز منوط به اتمام 
عملیات ساختمانی، اتمام نماسازي و نصب دربهاي ورودي می باشد.حالیه تقاضاي پروانه 
احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، به استناد تبصره 2 
ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 364,014,000(سیصد و  شصت و  چهار 

میلیون و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.15  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/16 4/96/5231 بدوي رشت - 
رودباري - 
کوچه 
 نورانی

4-3-10002-39-1-0-0 404

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 78 مورخ 1396/11/03 به صورت چهار 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به زیر بناي کلی 693 متر مربع صادر گردیده 
است.ساختمان در مرحله اتمام فونداسیون و اجراي میله گرد ستون طبقه همکف بوده و 
داراي افزایش زیربنا نسبت به پروانه صادره به سطح 48.15 متر مربع میباشد.حالیه متقاضی 
درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي موسی قلم آرا مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 62.34 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 773016000(هفتصد و  هفتاد و  سه 

میلیون و  شانزده هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 62.34  4
 

3100000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1396/12/08 4/96/5233 بدوي رش- 
رودباري-نب
ش کوچه 
شهید  
نورانی - 
عمارت 
کریمی

4-3-10002-3-1-1-0 405

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 310000000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط مالک برابر سند مالکیت ، ششدانگ یک باب مغازه (قطعه اول 
تفکیکی) به مساحت 58.36 مترمربع به انضمام بالکن به سطح 10.93 مترمربع و داراي 
پروانه شماره 105-1388/05/06 و پایانکار شماره 87384-1391/05/08می باشد. در وضع 
موجود، مالک در سال 96 این مغازه را با مغازه قطعه 2 تفکیکی (به مساحت 68.84 

مترمربع) تجمیع نموده که مساحت مجموع آن برابر نقشه برداري ارایه شده 127.2 مترمربع 
می باشد. همچنین بالکن دو باب مغازه را نیز تجمیع نموده و عالوه بر آن به سطح 62.34 
مترمربع به سمت فضاي فوقانی مغازه توسعه داده است. برابر بند 2 نامه شماره 15777 
مورخه 94/02/14 داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است که با توجه به پرداخت جریمه 
دو واحد از آن در سوابق ساختمان ، حالیه مشمول 2 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد 

: بود. لذا تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
.توسعه بالکن تجاري به سطح 62.34 مترمربع -1

.کسري پارکینگ تجاري 2 واحد -2
برابر پایانکار صادره فاقد عقب نشینی است. همچنین از مغازه فوق به صورت داروخانه بهره 

/برداري می شود. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
-------------------------------

الزم به توضیح است همین درخواست روي قطعه 2 تفکیکی با شماره 645712 ثبت شده و 
الزم است یکی از دو پرونده جهت ارسال به کمیسیون پی گیري شود. همچنین در چنین 

.شرایطی الزم است پرونده تخلف ساختمانی روي کد ساختمان ثبت گردد

405

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن خوش رو احمدگورابی مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري بمتراژ 288.55 متر 
مربع کالً داخل تراکم ؛  با توجه به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد، ضرورتی برقلع احراز نمی گردد ؛ 
مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 41551200(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک 
هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می نماید.ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق 
االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 

باشد.

جریمه 288.55  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/15 4/96/5236 بدوي رشت - 
جاده فومن 
-ولکس - 
انتهاي بلوار 
شهید 
افتخاري خ 
باقرالعلوم 2
 کوچه 14 

درب 4

4-2-20712-90-1-0-0 406

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 12.71 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 36,604,800(سی و  شش میلیون و  ششصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 12.71  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/15 4/96/5236 بدوي رشت - 
جاده فومن 
-ولکس - 
انتهاي بلوار 
شهید 
افتخاري خ 
باقرالعلوم 2
 کوچه 14 

درب 4

4-2-20712-90-1-0-0 406

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
263.95 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق ، بدون مجوز و بر خالف اصول 

شهرسازي، یک باب ساختمان در 2 طبقه روي پیلوت به صورت 2 واحد مسکونی به زیربناي 
کل 301.26 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت سال 1391 احداث شده است. از کل زیربناي 
فوق به سطح 12.71 مترمربع خارج تراکم و به سطح 288.55 مترمربع داخل تراکم می باشد. 
فعال کسري پارکینگ ندارد. درهاي ورودي خودرو هنوز اجرا نشده و در زمان بازدید ارتباط 
پیلوت با فضاي باز به وسیله دیوار مسدود است. برابر خط پروژه شماره 988-95/10/4 به 
سطح تقریبی 63.31 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 35  متري قرار دارد. مراتب جهت 

/دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک  و باتوجه به مدارك موجود در 
پرونده، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد 
بر مدلول پروانه اصداري (تبدیل پیلوت به مسکونی) حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  139,557,600(یکصد و  سی و  نه میلیون و  

پانصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.69  1.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/19 4/96/5286 بدوي رشت - 
نامجو - 
کوچه فجر

4-3-10009-26-1-3-0 407

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم 
(دوبلکسی با طبقه پنجم ) میباشد.داراي پروانه بشماره 58-1390/03/21 و پایانکار بشماره 
609962-1394/12/12 و بالمانع بشماره 4/33/639923-1395/12/14 میباشد.مالک پس از 
بالمانع فوق اقدام به محصورنمودن پارکینگ قطعه 3 و قسمتی از پیلوت مشاعی به مساحت 
40.19 مترمربع (12.5 مترمربع از پارکینگ و مابقی به سطح 27.69 مترمربع پیلوت مشاعی) 
را بر خالف قانون تملک آپارتمان ها به اطاق ورزش تبدیل نموده اند.با توجه به ضوابط جاري 
پارکینگ داراي دو واحد کسري پارکینگ می باشد.عقب نشینی ندارد.حالیه مالک 

درخواست ارسال به کمیسیون ماده صد را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

407

حسب مدارك موجود در پرونده، در خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري، نظر به 
موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 96-136 مورخ 96/11/25 ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 3,161,250,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 758700000(هفتصد و  پنجاه و  

هشت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.57  0
 

3300000  , 1392
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1396/12/16 4/96/5287 تجدید 
نظر

بلوار -
شهداي 
گمنام-بعد 
از پل سیاه 
-اسطلخ

4-1-10608-16-1-0-0 40
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 630,000,000

(ششصد و  سی میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  2
 

3100000  , 1392
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی نسقی به مساحت  121.93 متر مربع بوده که بر روي 
آن بدون مجوز  یک باب مغازه فاقد بالکن  به سطح 89.18 متر مربع با قدمت سال 92  و یک 
باب دفتر کار به زیربناي 32.39 متر مربع با قدمت سال 96 احداث گردیده است و از بابت آن 
داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات 
میباشد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل مشاور امالك میباشد.به جهت تعیین میزان 
عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم 

.موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
به استناد خط پروژه شماره 1448 مورخ 98/8/13 به سطح 56.67 متر مربع از پالك در 

.تعریض میباشد

40
8

حسب مدارك موجود در پرونده، در خصوص تخلف مالک براي بناي تجاري، نظر به 
موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 1006/12/ش مورخ 96/11/29 ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 456,765,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 91353000(نود و  یک میلیون و  

سیصد و  پنجاه و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 201.38  0
 

3300000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/16 4/96/5288 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - بعد 
از کوچه 
یازدهم - 
نمایشگاه 
اتومبیل 
مکتوبی

4-1-10605-25-1-0-0 409

توضیحات بازدید پالك فوق قبال به صورت یک باب نمایشگاه بوده که از بابت آن داراي راي  کمیسیون ماده 
صد به شماره 4/94/1207 مورخه 1394/03/02 مبنی بر تخریب بنا براي آن صادر شده که 
اجراي حکم گردیده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد.حالیه ملک فوق 
که به صورت نسقی و عرصه به مساحت تقریبی 201.38 مترمربع  بوده ،مجددا اقدام به 

احداث بدون مجوز به صورت تعمیرگاه ماشین نموده که به مساحت 45.91 مترمربع به صورت 
دفتر کار تعمیرگاه با سازه فلزي و به قدمت تقریبی 1 سال احداث شده و مابقی عرصه به 
مساحت 155.47 مترمربع به صورت فضاي باز تجاري مورد استفاده قرار میگیرد.داراي تابلو 
به مساحت 7 مترمربع وبه ارتفاع یک متر می باشد. برابر خط پروژه شماره 1971 ضمیمه 
شده به مساحت تقریبی 24 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد. جهت 

اقدامات بعدي تقدیم می گردد.///ي.ث

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه از محل، نظر به عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی درخصوص توسعه بناي تجاري، به مبلغ 192510000
(یکصد و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.7  3
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1396/12/16 4/96/5291 تجدید 
نظر

رشت - یخ 
سازي- 
بلوار 
شهداي 
گمنام-روبر
وي سنگ 
زنی-نبش 
کوچه 
 خجسته

4-1-10424-10-1-0-0 410

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 8 مورخ 1396/02/21و 
پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 8 مورخ 1396/04/10 به صورت دو طبقه روي کرسی 
مشتمل بر دو واحد تجاري با زیربناي 174.8 مترمربع می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث 
بنا مرحله سوم را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات اجرایی در حد سربندي و سفت 
کاري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی برابر نقشه برداري ارائه شده به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.1 مترمربع که اضافه بناي مذکور ناشی از عدم رعایت  -1

.درز انقطاع می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.82مترمربع که از این مقدار به مساحت 15.72 -2
مترمربع به صورت پیش آمدگی در محدوده دو متر عقب ساز مضاعف ابنیه تجاري می باشد. 

.بوده و به مساحت 0.1 مترمربع به صورت عدم رعایت درز انقطاع می باشد
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 4.88 مترمربع -3

.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 1,151,942,400(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  یک میلیون 
و  نهصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 171.42  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 4/96/5301 تجدید 
نظر

رشت - 
منظریه - 
کوچه مازیار 
- کوچه 
گلستانی - 
بن بست 
جهاد

4-3-10109-23-1-0-0 411

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 116 مورخه 1394/12/27 به صورت 5 طبقه روي 
پیلوت به انضمام زیرشیروانی به زیربناي کلی 1047.97 مترمربع در 6 واحد مسکونی صادر 
شده است. در زمان بازدید عملیات ساختمانی در حد سفت کاري است. قبال در مرحله 
فونداسیون از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 30.78 مترمربع داراي سوابق در 
بایگانی تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم به تاریخ 1396/03/06 دریافت نموده است. در حال 

:حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25.96 مترمربع. (این مقدار برابر نقشه برداري 28.37  -1
مترمربع بوده لکن با توجه به اینکه در راي قبلی طی درخواست پروانه دوم زیربناي همکف 
به دلیل خطاي نقشه معماري ارایه شده ، به سطح 2.41 مترمربع بیشتر از وضع موجود 
گزارش و جریمه گردیده ، لذا عدد فوق از میزان اضافه بناي طبقه اول کسر گردید)

.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 28.37 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 28.37 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 28.37 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 57.92 مترمربع -5

مازاد بر تراکم به دلیل کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزودن به بناي مفید در طبقات  -6
.اول تا پنجم به سطح 2.43 مترمربع

همچنین داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 6.31 مترمربع 
و تعداد واحدهاي مسکونی نیز از 6 واحد به 5 واحد تقلیل یافته است. الزم به توضیح است 
با توجه به اینکه ساختمان در حال حاضر در مرحله سفت کاري است، موقعیت ایستگاه 
مشترك راه پله و آسانسور در نقشه هاي معماري وضع موجود به صورت یک فضا به ابعاد 
1.6*1.65 متر ترسیم شده ، لکن وضعیت درب ضد حریق مشخص نگردیده همچنین رعایت 
حداقل مساحت ایستگاه مشترك نمی گردد. لذا الزم است رعایت ضوابط مربوطه ، پیش از 

.ارسال پرونده به تایید مرجع ذیربط برسد
بدیهی است که اعالم زیربناي نهایی و سایر تخلفات آتی موکول به اتمام عملیات ساختمان و 
ارایه کروکی نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. مراتب جهت دستور تقدیم می 

 /گردد. /ع.ا

411

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1378 ) ضرورتی به 
قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي 
تجاري طی نظریه شماره 450-2 مورخ 1396/11/14 به مبلغ 297/000/000 ریال اعالم 
گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 35 متر مربع بناي موضوع گزارش با 

یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 59400000
(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 35  0
 

1020000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/15 4/96/5302 تجدید 
نظر

رشت 
بلوارشیون 
فومنی 
سلماندراب 
روبروي 
مسجد 
سلماندراب 
نبش کوچه 
اسدالهی

4-3-10294-48-1-0-0 412

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 102000000(یکصد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 50  2
 

1020000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
تقریبی 36.12 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز در مرحله 
اتمام نازك کاري با اسکلت مصالح بنایی با قدمت تقریبی در سال 1395 و داراي زیربنا به 
مساحت تقریبی 36.12 متر مربع با پوشش 100 درصد در عرصه به صورت 2 باب دکان بوده و 
به استناد خط پروژه 454 به مساحت تقریبی 5.5 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 8 
:متري قرار دارد .خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده به شرح زیر میباشد

احداث بناي خالف ساز خارج از تراکم به مساحت تقریبی 36.12 متر مربع در همکف به -1
 صورت 2 باب مغازه

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -2
مکان بازدید شده داراي اخطاریه بشماره 3/368/ن-1395/06/15 از ناحیه 3 شهرداري 
منطقه 4 میباشد و همچنان به ساخت بناي خالف ساز از سوي مالک اصرار شده است. به 
دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر و 
اعالم کسري پارکینگ و تعداد واحدها و مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه 
نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت 

//صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي
-------------------------------------------------------------

--------------
طی بازدید مجدد انجام شده و مدارك و کروکی ارائه شده از سوي مالک مکان بازدید شده  
قطعه زمینی  36.12 متر مربع بصورت یکباب مغازه خالف ساز و فاقد پروانه با قدمت تقریبی 
در سال 1378/10/02میباشد . حالیه  ملک مورد بازسازي کلی در سال 1395 و تبدیل یکباب 
به 2 باب مغازه قرار گرفته است . لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط 
جدید میباشد. به استناد خط پروژه 454 به مساحت تقریبی 5.5 متر مربع از کل اعیان 
احداثی در تعریض خیابان 8 متري قرار دارد . مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي

412

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 98.14 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1396/12/23 4/96/5303 بدوي رشتکه 
یخسازي 
کوي 
--طالقانی

4-1-10403-982-1-0-0 413

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، براي اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  721,996,800(هفتصد 
و  بیست و  یک میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 214.88  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 40 مورخ 
1396/06/30 با زیربناي 1452.75 مترمربع به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر ده 
واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در 
همکف به مساحت 38.9 مترمربع و کاهش مساحت راه پله در همکف به مساحت 4.27 
مترمربع داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مورخ 1396/10/02 
مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم  را 
دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات احداثی در حد اتمام بتن ریزي سقف آخر بوده و 
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر، گزارش تخلفات ساختمانی 

:به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.63 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 178.12 مترمربع (44.53 مترمربع در هر  -2
.طبقه)

توسعه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.74 مترمربع -3
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف به مساحت 2.26 مترمربع و در  -4

.طبقات  به مساحت 26.12 مترمربع (6.53 مترمربع در هر طبقه)
افزایش تعداد واحد ها از 10 واحد به 12 واحد مسکونی که برابر ضوابط طرح تفصیلی به  -5

.مساحت 98.14 مترمربع در طبقات سوم و چهارم گزارش می گردد
برابر نقشه هاي فوق االشاره 12 واحد پارکینگ موردنیاز مطابق ضوابط  تامین می گردد  
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص عدم تجاوز به معبر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد 
نصاب فضاي سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب 
دربهاي پارکینگ و نفررو می باشد. مراتب جهت بررسی و دستور  مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

413

موقعیت مکانی، چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد 
بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به موقعیت مکانی، 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي براي اضافه بناي مازاد 
بر مدلول پروانه را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در 

مبلغ جریمه جمعاً به مبلغ  323,668,800(سیصد و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و 
 شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 96.33  1
 

3360000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1396/12/23 4/96/5329 تجدید 
نظر

دروازه 
الکان کوچه 
واله

4-3-10322-44-1-0-0 414

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 28 مورخ 1396/05/24 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 508.42 مترمربع می 
باشد. پس از آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 28 مورخ 1396/10/10  به 

صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی  با زیربناي 
537.91 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی 
:ممهور به مهر مهندس حبیب هدي گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 0.39 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 89.64 مترمربع -2
 تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید به مساحت  6.3 مترمربع -3

کسري فضاي باز به مساحت 9.2 مترمربع -4
برابر پروانه صادره به مساحت 18.37 مترمربع در تعریض واقع شده است. با توجه به فضاي 
موجود سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص 
رعایت عقب نشینی ، تامین پارکینگ ها و نیز تامین سرانه فضاي سبز منوط به اتمام 
عملیات ساختمانی، اتمام نماسازي و نصب دربهاي ورودي می باشد.حالیه تقاضاي پروانه 
احداث بناي مرحله سوم را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

414

 به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل بناي غیرمسکونی و محوطه تجاري به 
کسر عقب نشینی (برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 242663 مورخ 
96.11.30 )معادل 740000000(هفتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 450.52  0
 

202500  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/20 4/96/5333 بدوي رشت -خ 
رازي-نبش 
خ 

قلیزاده-مص
الح 

ساختمانی

4-3-10060-44-1-0-0 415

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد اسناد مالکیتی ارائه شده از سوي متقاضی، سه 
قطعه عرصه و اعیان، قطعه فرضی اول یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب مغازه  به مساحت 
135 مترمربع و قطعه فرضی دوم یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباري به مساحت 
155.2 مترمربع و قطعه فرضی سوم  یک باب انباري (سالن) به مساحت 154.2 مترمربع جمعاً 
به مساحت 444.4 مترمربع که به صورت تجمیعی به عنوان یک واحد فروش مصالح 

ساختمانی در حال بهره برداري می باشد. در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي متقاضی، عرصه به مساحت 450.52 مترمربع مشتمل بر دفترکار به مساحت 12 
مترمربع، دو باب انبار مصالح ساختمانی به مساحت 152.27 مترمربع و 23.38 مترمربع می 
باشد. همچنین باقیمانده عرصه به مساحت 262.87 مترمربع به صورت فضاي باز تجاري 
(انبار و بارگیري مصالح ساختمانی)در حال بهره برداري می باشد. بر اساس ضوابط زمان 
احداث بنا، دو واحد کسري پارکینگ دارد. به استناد خط پروژه 399 به مساحت تقریبی 8 
مترمربع (4 مترمربع از عرصه و 4 مترمربع از اعیان) در تعریض می باشد. . بابت احداث 
اعیانات مذکور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 

4/96/5333 مورخ 1396/12/20 مبنی بر جریمه نقدي می باشد. حالیه با توجه به ارائه سه 
فقره سند مالکیت ثبتی به انضمام کروکی هاي ثبتی متعلقه (که در مرحله بدوي ارائه نشده 
بود)مراتب گزارش اصالحی جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد. در 
پاسخ به نالمه شماره 315093 مورخ 1397/11/06 دبیرخانه کمیسیون ماده صد قانون 

شهرداري ها و نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستري مبنی بر احداث بنا در سال 1366 
.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

415

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 7271550(هفت 

میلیون و  دویست و  هفتاد و  یک هزار و  پانصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 88.14  1.5
 

55000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 4/96/5335 بدوي دروازه --
الکان- 16 
متري 

سمیه-حسی
ن پور

4-3-10340-3-1-0-0 416

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا   راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
524,480(پانصد و  بیست و  چهار هزار و  چهارصد و  هشتاد) ریال صادر می گردد.

جریمه 95.36  0.1
 

55000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري بشماره 238351 مورخ 96.11.25 )معادل 96000(نود و  شش هزار ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 16  0
 

55000  , 1366 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/20 4/96/5335 بدوي دروازه --
الکان- 16 
متري 

سمیه-حسی
ن پور

4-3-10340-3-1-0-0 416

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,750,000(دو میلیون و  هفتصد و 
 پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

55000  , 1366 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 119.2 مترمربع و در وضع موجود مشتمل بر یک باب ساختمان دو طبقه با زیربناي 
تقریبی  183.5 مترمربع می باشد. طبقه همکف مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت تقریبی 
16 مترمربع و یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 64 مترمربع به انضمام سرویس 

بهداشتی در همکف به مساحت تقریبی 8 مترمربع می باشد. طبقه اول مشتمل بر یک واحد 
مسکونی به مساحت 95.5 مترمربع بوده که از این مقدار به مساحت تقریبی 6.4 مترمربع به 
صورت پیش آمدگی به سمت حیاط و به مساحت تقریبی 9.1 مترمربع به صورت پیش آمدگی 
به سمت شارع عام می باشد. در خصوص ااحداث اعیانات مذکور سوابقی یافت نگردید و 

.قدمت ساختمان سال 1366 تخمین زده می شود
:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

احداث بناي مسکونی در حد تراکم به مساحت تقریبی 95.36 مترمربع -1
احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 88.14 مترمربع-2

احداث بدون مجوز یک باب مغازه به مساحت 16 مترمربع -3
.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -4

به استناد خط پروژه 677 مورخ 1396/10/06 به مساحت تقریبی 14.8 مترمربع از اعیان در 
تعریض کوچه 10 متري حد غرب واقع شده است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد
نظر به اینکه درخصوص تخلفات اعالمی، موضوع قبال رسیدگی و منتهی به صدور راي 
قطعی مبنی بر تخریب گردیده لذا موجبات رسیدگی مجدد فراهم نیست، به اعتبار 

قضیه مختوم بها (اعتبار امر قضاوت شده) قرار رد صادر و اعالم می گردد. 

سایر 341  0
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/23 4/96/5360 بدوي -
نامجو--نظر
ي

4-3-10022-84-1-0-0 417

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي سند مالکیت بشماره 14/369 فاقد مساحت که در 
:وضع موجود داراي مساحت 280 متر مربع میباشد. داراي اعیانات به شرح زیر است

مسکونی غیر آپارتمان به مساحت 98 متر مربع در همکف و بمساحت 98 متر مربع در  -1
نیم طبقه

انباري مسکونی بمساحت 70 متر مربع-2
سرویس بهداشتی بمساحت 16 متر مربع-3

از بابت اعیانات اعالم شده داراي بالمانع بشماره 2/33/13822-1381/05/03 میباشد. حالیه 
مالک اقدام به احداث باز نمودن درب در انباري مسکونی به سمت کوچه نموده و در حال 
بهره برداري تجاري بصورت آشپزخانه داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.5*2 متر مربع 

میباشد. همچنین در حال بهره برداري تجاري از بناي مسکونی بصورت باشگاه ورزشی داراي 
و تابلو به ابعاد 3 * 1.5 از نوع فلزي و  LED تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 0.3*1 و 0.5 * 1 از نوع
تابلو به ابعاد 0.5 * 1 از نوع بنر میباشد. لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري از بابت 
باشگاه ورزشی و 1واحد کسري پارکینگ تجاري از بابت آشپزخانه دارد بر اساس ضوابط 
جدید میباشد. همچنین داراي پرونده جاري بشماره 599162-1392/09/13 بابت شکایت 
مردمی از ملک بازدید شده میباشد. اخطاریه بشماره 3/85/ن-1396/03/30 از ناحیه 3 
شهرداراي منطقه 4 دارد و به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر 
نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص کسري پارکینگ و تعداد واحدها و مقدار عقب 

نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
//متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

417

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 318240000(سیصد و  هجده 

میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 35.36  0
 

1560000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1396/12/19 4/96/5361 بدوي قدس-شهر
ك 

قدس-20 
-متري

4-3-10197-11-1-0-0 418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ647,244,000(ششصد و  چهل و  
هفت میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 414.9  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/19 4/96/5361 بدوي قدس-شهر
ك 

قدس-20 
-متري

4-3-10197-11-1-0-0 418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 340 مورخ 1391/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4  واحد مسکونی به زیربناي 760.7 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج 

:از مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.68 مترمربع-1

.تبدیل پیلوت به بناي تجاري به سطح 35.36 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 50.53 مترمربع که به سطح 0.85  متر مربع آن به -3

.صورت پیشروي به شارع عام میباشد
اضافه بنا در طبقه  دوم به مساحت 50.53 مترمربع که به سطح 0.85 متر مربع آن به -4

.صورت پیشروي به شارع عام میباشد
اضافه بنا در طبقه  سوم به مساحت 50.53 مترمربع که به سطح 0.85 متر مربع آن به -5

.صورت پیشروي به شارع عام میباشد
اضافه بنا در طبقه  چهارم به مساحت 67.33 مترمربع  که به سطح 0.85 متر مربع آن به -6

.صورت پیشروي به شارع عام میباشد
.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی  به سطح 26.14 متر مربع-7

.مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم به مساحت 120.16 مترمربع-8
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك  کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
قابل ذکر است در قسمت تحلیل خالف به جاي آیتم تراکم اهدایی زمان صدور ******
پروانه ( کد 58 ) آیتم مازاد بر تراکم ( کد 25 )پرینت گرفته میشود که اشتباه 

*******.میباشد
*****مغازه فوق فاقد فعالیت صنفی می باشد*****

418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص مابه التفاوت  اضافه 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم طبقه اول بسطح 0.28مترمربع و اضافه بنا در زیر 

شیروانی بمساحت 17.03 مترمربع  راي به جریمه به مبلغ87,242,400(هشتاد و  هفت 
میلیون و  دویست و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.31  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/20 4/96/5362 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی--ر
وبیاتی

4-3-10026-10-1-0-0 419

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3  برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 30542400(سی میلیون و  پانصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال صادر می گردد

جریمه 3.03  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بالکن تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر نظریه کارشناس رسمی 

دادگستري بشماره 256034 مورخ 96.12.16 )معادل 450000000(چهارصد و  پنجاه 
میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 40.93  0
 

3360000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 73 مورخه 94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي 
2 باب مغازه به انضمام بالکن و در 4 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 1120.85 متر مربع صادر 
شده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت ، تبدیل قسمتی از بناي پیلوت به 
تجاري به سطح 0.61 متر مربع ، اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 10.26متر مربع به صورت 
سایه کنسول، توسعه بناي بالکن تجاري به صورت تبدیل قسمتی از بناي انباري به تجاري به 
سطح 4.36 متر مربع، توسعه بناي مسکونی در نیم طبقه به صورت تبدیل قسمتی از انباري 
به مسکونی به سطح 4.17 متر مربع، اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 0.15 متر مربع مربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 42.6 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ 
مسکونی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/3567-96/02/16 می باشد. 
 .همچنین پروانه مرحله سوم مورخه 96/08/04 جهت پالك فوق صادر شده است

حالیه برابر بازدید بعمل آمده و نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی مشاهده می شود که 
دوباب مغازه به یک باب تبدیل شده و همچنین بناي احداثی داراي مابه التفاوت به شرح زیر 

 : می باشد
.ما به التفاوت تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه به سطح 3.03 مترمربع -1

.ما به التفاوت اضافه بنا درطبقه اول (نیم طبقه در گزارشات قبلی) به سطح 0.28 مترمربع -2
ما به التفاوت تبدیل بناي مسکونی در طبقه اول (نیم طبقه در گزارشات قبلی) به بالکن  -3

.تجاري به سطح 40.93 مترمربع
.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 17.03 مترمربع -4

(توضیح : کاهش بناي 12.21 مترمربعی در طبقه همکف ناشی از این است که در پروانه سوم ، 
سایه کنسول به عنوان زیربنا محاسبه شده لکن در نقشه هاي تایید شده نظام مهندسی از 
زیربنا خارج شده است) درخواست صدور پایانکار دارند. برابر نقشه هاي مورد تایید در 
پروانه سوم ملزم به احداث یک چشمه سرویس بهداشتی در واحد تجاري است که رعایت 
نشده است. همچنین دسترسی از بالکن تجاري به واحد مسکونی طبقه اول وجود دارد که 
الزاما می بایست قبل از صدور پایانکار مسدود و محل مورد نظر نازك کاري گردد. رعایت 
حداقل مساحت ایستگاه مشترك راه پله و آسانسور شده است. در خصوص نماي حلب مات 
جانبی با توجه به استفاده از رنگ متضاد نیاز به تاییدیه واحد سیما و منظر می باشد.مراتب 

/جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

419
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه ، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96/225 مورخ 96/12/13 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  533,750,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 106750000(یکصد و  شش میلیون و 
 هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 73.78  0
 

303750  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1396/12/23 4/96/5366 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نرسیده به 
آسایش 15

4-3-10469-99-1-0-0 420

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد 

و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و  نظر به قدمت بنا، بلحاظ 
عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز، 
به مبلغ  86,600,643(هشتاد و  شش میلیون و  ششصد هزار و  ششصد و  چهل و  

سه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 190.07  1.5
 

303750  , 1380 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت تقریبی 82.01 
متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 2 طبقه روي همکف در 

مرحله بهره برداري با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1380 و داراي زیربنا به مساحت 
تقریبی 263.85 متر مربع با پوشش 100 درصد در عرصه   میباشد. شرح اعیانات به شرح زیر 

 : اعالم میگردد
یکباب مغازه در همکف با زیربناي 73.78 متر مربع که از این مقدار بمساحت 7.4 متر  -1
مربع بصورت بالکن در نیم طبقه میباشد . مغازه در مرحله بهره برداري بشغل خدمات فنی 

 .ساختمانی داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 6 متر مربع از نوع بنر میباشد
یکواحد مسکونی در طبقه اول بمساحت 73.6 متر مربع که از این مقدار بمساحت 5.21  -2

.متر مربع بصورت پیبش آمدکی به سمت شارع عام میباشد
یکواحد مسکونی در طبقه دوم بمساحت 81.94 متر مربع که از این مقدار بمساحت 5.21  -3

. متر مربع بصورت پیش آمدگی به سمت شارع عام میباشد
لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد. به استناد طرح 
تفضیلی جدید تمامی اعیانات در مسیر قرار دارد لذا تماما اعیانات احداثی خارج  تراکم 
میباشد.  مکان بازدید شده  اخطاریه بشماره 3/166/ن -1396/05/04 از ناحیه 3 شهرداري 

//منطقه 4 دارد مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

420

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
(تبدیل پیلوت به تجاري) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 

96/227 مورخ 96/12/20 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1,171,040,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 234208000(دویست و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 22.52  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1396/12/23 4/96/5390 تجدید 
نظر

رشت 
-شهرك 
قدس- 12 
متري 
 قرقانی

4-3-10182-137-1-0-0 421
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي تراکم اعطایی، با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 199,399,200(یکصد و  نود و  

نه میلیون و  سیصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 118.69  0.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1396/12/23 4/96/5390 تجدید 
نظر

رشت 
-شهرك 
قدس- 12 
متري 
 قرقانی

4-3-10182-137-1-0-0 421

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي احداث سایه بان و اضافه بناي 

زیرشیروانی، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
2318400(دو میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 3.92  0.5
 

960000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی ، با اعمال 

ضریب  1.25  برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 898170000
(هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 213.85  1.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 118 مورخه 1394/12/27 به صورت ساختمان 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 729.28 مترمربع صادر شده است. 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است. تا این مرحله برابر نقشه برداري و نقشه هاي 

.معماري ارایه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پرو.انه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 39.08 مترمربع (که از این مقدار بسطح 3.36 متر  -1

 مربع بصورت احداث سایبان با سازه فلزي جهت تامین پارکینگ می باشد)
تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 22.52 مترمربع به یک باب مغازه -2

.اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 173.8مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 4.33 مترمربع  -4
در مجموع همکف و طبقات.( همکف به سطح 2.93 مترمربع و در هر طبقه 0.35 مترمربع)

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم به مساحت 118.69  -5
.مترمربع

مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بسطح بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به  -6
.مساحت 0.56 مترمربع

در خصوص کسري پارکینگ احتمالی با توجه به انجام نشدن نازك کاري و کف سازي در این 
مرحله نمی توان اظهارنظر کرد و نیاز به آزمون عملی پارك خودرو پس از اتمام عملیات 
ساختمانی است. لذا پارکینگ مجددا قابل بررسی و کسري پارکینگ احتمالی قابل گزراش 

.می باشد
در نقشه هاي منضم به پروانه داراي دو درب ماشین روي 4 و 2.4 متري بوده که رعایت این 
حداکثر در هنگام پایانکار الزامی است. ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.03 
مترمربع است. برابر خط پروژه شماره 2163 مورخه 1396/10/04 که از برداشت وضع موجود 
معبر و مقایسه نسبت به خط پروژه زمان صدور پروانه ترسیم شده است ، به سطح 0.57 
مترمربع از اعیان احداثی در هر طبقه در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد و رعایت حدود 
مطابق پروانه نشده است. همچنین برابر نقشه هاي معماري ارایه شده، در محل پخ دو گذر 
بازشوي واحد تجاري  تعبیه شده است که برابر ضوابط امکانپذیر نمی باشد. الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از اجراي ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام و کلیه ضوابط منضم 

/به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن هویدائی فر موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 774.3 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 6504120000(شش میلیارد و  پانصد و  چهار 

میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 774.3  2.5
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1396/12/21 4/96/5395 بدوي -
نامجو-آرش
-بن وحدت

4-3-10121-15-1-0-0 42
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان بازدید شده داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 460 مورخ 1386/11/19با 
زیربناي 1485.06 مترمربع به صورت 6 طبقه روي پیلوت مشتمل بر 12واحد مسکونی به 
انضمام راه پله به بام می باشد. ساختمان در مرحله اتمام اسکلت بوده و سربندي نشده است. 
بر اساس بازدید به عمل آمده و نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر، گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 69.97 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 114.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.11  -2
.مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع عام می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم تا ششم به مساحت 514.15 مترمربع (102.83 مترمربع در هر  -3
طبقه) که از این مقدار به مساحت 27.05 مترمربع (5.41 مترمربع در هر طبقه) به صورت 

.توسعه کنسول به سمت شارع عام می باشد
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 3.83 مترمربع -4

حذف راه پله اضطراري در همکف و طبقات و تبدیل آن به فضاي مسکونی به مساحت  -5
71.82 مترمربع (11.97 مترمربع در هر طبقه)

برابر پروانه صادره، ساختمان مشنمل بر 12 واحد مسکونی بوده لیکن برابر نقشه هاي 
.معماري ارائه شده، تعداد واحدهاي مسکونی به 6 واحد کاهش یافته است

با توجه به این که ساختمان در حد اتمام اسکلت بوده و هنوز دیوارهاي داخلی اجرا نگردیده 
است، لذ اظهار نظر در خصوص تعداد واحدها مقدور نمی باشد. برابر پروانه صادره به مساحت 
3.2 مترمربع در تعریض معابر واقع شده است لیکن اظهارنظر در خصوص رعایت مقدار 
مذکور منوط به اجراي دیوارهاي پیرامونی می باشد.برابر نقشه هاي ارائه شده پارکینگ هاي 
موظف  مورد نیاز تامین می گردد، لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها 
منوط به کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر، تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. پروانه 
.صادره فاقد اعتبار است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

42
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک  و باتوجه به مدارك موجود در 
پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، در 

خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري (تبدیل پیلوت به مسکونی) حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  139,557,600

(یکصد و  سی و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 27.69  1.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1396/12/23 4/96/5402 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

رشت - 
نامجو - 
کوچه فجر

4-3-10009-26-1-3-0 42
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم 
(دوبلکسی با طبقه پنجم ) میباشد.داراي پروانه بشماره 58-1390/03/21 و پایانکار بشماره 
609962-1394/12/12 و بالمانع بشماره 4/33/639923-1395/12/14 میباشد.مالک پس از 
بالمانع فوق اقدام به محصورنمودن پارکینگ قطعه 3 و قسمتی از پیلوت مشاعی به مساحت 
40.19 مترمربع (12.5 مترمربع از پارکینگ و مابقی به سطح 27.69 مترمربع پیلوت مشاعی) 
را بر خالف قانون تملک آپارتمان ها به اطاق ورزش تبدیل نموده اند.با توجه به ضوابط جاري 
پارکینگ داراي دو واحد کسري پارکینگ می باشد.عقب نشینی ندارد.حالیه مالک 

درخواست ارسال به کمیسیون ماده صد را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث 
مکان تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و قدمت 
ساختمان و به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 96/230 مورخ 22/12/96 ثبت دبیرخانه کمیسیون ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 509,771,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 101954200
(یکصد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 158.05  0
 

180000  , 1375 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/12/26 4/96/5411 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
- فومنی - 
نرسیده به 
اسایش 7

4-3-10033-94-1-0-0 42
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13500000

(سیزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

180000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1396/12/26 4/96/5411 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
- فومنی - 
نرسیده به 
اسایش 7

4-3-10033-94-1-0-0 42
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت  جریمه با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث طبقه مازاد، به مبلغ 25420500(بیست و  
پنج میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.15  1.5
 

180000  , 1375 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت 172 متر مربع داراي پروانه ساختمانی به شماره 
183-1375/06/28 با زیربناي 95.5 متر مربع در همکف به صورت پیلوت و پارکینگ و 103 
متر مربع در طبقه اول به صورت مسکونی صادر گردیه که در وضع موجود به استناد نقشه 
برداري ارائه شده بصورت ساختمان احداثی 2 طبقه بر روي همکف میباشد که همکف 
بصورت مغازه تعمیرگاه اتومبیل در حال بهره برداري میباشد. لذا خالفهاي ساختمانی به 

: شرح زیر اعالم میگردد
تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 78.12 متر مربع در مرحله بهره برداري بشغل تعمیرگاه  -1

 اتومبیل داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 4 متر مربع از نوع بنر
 احداث یک طبقه مازاد بر خالف مدول پروانه در طبقه 2 بمساحت 94.15 متر مربع -2

 .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد -3
با توجه به اینکه واحدهاي مسکونی به طور مستقیم به حیاط مشاعی  راه دسترسی  -4
نداشته و تنها راه دسترسی به حیاط مشاعی از راه مغازه میباشد لذا حیاط مشاعی به 

.مساحت 79.93 متر مربع به صورت فضاي باز تجاري محسوب میگردد
الزم بذکر است به توجه به عدم دریافت پایانکار توسط متقاضی پروانه از اعتبار خارج است. 
به استناد خط پروژه بشماره 464 بمساحت 1.02 متر مربع از اعیان در هر طبقه در حد غرب 
در تعریض قرار دارد.  اخطاریه بشماره 3/246/ن-1395/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 

 4 میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث دو 
باب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و به جهت عدم 
ضرورت قلع بنا، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 96/466 مورخ 96/12/26 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 750,000,000
 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی 
ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 150000000(یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 107.46  0
 

303750  , 1382 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1396/12/26 4/96/5414 تجدید 
نظر

-
معلولین-ج 
-جیرده

4-2-10154-183-1-0-0 42
5

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده  و نظر به قدمت بنا و به 
جهت عدم ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  393,750(سیصد و  نود و  سه 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 78.75  0.1
 

50000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي اضافه بناي طبقه همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,515,438
(شش میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  چهارصد و  سی و  هشت) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 25.74  1.25
 

202500  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو قطعه پارکینگ، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 9,468,750(نه 
میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

202500  , 1367
 , 1382

مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 64,139,850(شصت و  چهار 

میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. 

جریمه 105.58  2
 

303750  , 1382 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 248.2 مترمربع دو باب ساختمان جدا ساز به شرح 
:زیر احداث گردیده است

یک باب خانه ویالیی به زیربناي 78.75 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی که بدون مجوز و -1
.با  قدمت سال 67 احداث گردیده است و کل آن داخل تراکم میباشد

یک باب ساختمان که از بابت آن  پروانه ساختمانی به شماره 384 مورخ 1376/8/11 به -2
صورت 1 طبقه بر روي پیلوت و به زیربناي 196.5 متر مربع (به صورت مسکونی) صادر 

گردیده  و داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد
الف-اضافه بنا در پیلوت به سطح 25.74 متر مربع

.ب- تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه تجاري به سطح 99.45 متر مربع
پ- تبدیل قسمتی از نیم طبقه به بالکن تجاري در  حد 1/3 به سطح 8.01 مربع .(قابل ذکر 
است از آنجائیکه مالک جهت طبقه فوق مجوز احداث 100.5 متر مربع به صورت مسکونی را 
داشته صرفا مساحت بالکن احداثی به سطح 8.01 مترمربع به صورت تبدیل مسکونی به 

تجاري مورد تخلف میباشد.)
ج-با توجه به اینکه پروانه صادره به صورت یک طبقه بر روي پیلوت و به ارتفاع 2.4 بوده و 
حالیه به صورت 1 طبقه بر روي مغازه به ارتفاع 6 متر احداث گردیده است کل زیربناي 
احداثی در طبقه اول به سطح 105.58 متر مربع  صورت طبقه مازاد میباشد  که از این مقدار 

به سطح 5.65 متر مربع به صورت پیشرفتگی به شارع عام  و به ارتفاع 6 
مترمیباشد.همچنین داراي کاهش زیربنا در طبقات مجاز به سطح 49.23 متر مربع نسبت به 

.پروانه میباشد
برابر خط پروژه 464 فاقد عقب نشینی میباشد.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.ضمنا مهلت 5 سال اعتبار پروانه ذکر شده به اتمام رسیده است..مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 75 متر مربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 

جریمه به مبلغ 153000000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد 
 .

جریمه 75  2
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 4/97/1092 رسیگی 
 مجدد

بزرگراه 
شهید 
بهشتی - خ 
دانشجو - 
نبش بن 
 بست اول

4-2-10498-51-1-0-0 42
6

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970955701183 مورخ 1395/04/26 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب 
نظر هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 311/96  مورخ 96/6/22 اصول فنی 
، بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 40 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 
پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 96/266 مورخ 
1396/11/07 به مبلغ 370800000(سیصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک 
شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی 

می باشد .

جریمه 40  0
 

1020000  , 1392 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده بصورت سه باب مغازه با زیربناي حدود 40 مترمربع که بدون مجوز و 
با مصالح بلوکی و قدمت حدود 1 سال روي پالك نسقی(عرصه به مساحت 155 مترمربع) 
احداث گردیده و 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. کل بنا خارج از تراکم میباشد. برابر 
خط پروژه شماره 988-93/6/17 حدودا به سطح 66 مترمربع(40 مترمربع از اعیان کل مغازه 
ها و 26 مترمربع از عرصه) در تعریض قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 261378-96/12/22 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  1360000000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت میلیون ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 256.67  0
 

1020000  , 1392
 , 1394

توسعه بناي تجاري 1397/02/04 4/97/3894 رسیگی 
 مجدد

بلوار -
شهداي 
گمنام--بن 

بست20

4-1-10441-29-1-0-0 42
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه براي کسري پارکینگ باستناد تبصره پنج کمیسون ماده صد با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی  بمبلغ 153000000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 100  1.5
 

1020000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 4/97/3894 رسیگی 
 مجدد

بلوار -
شهداي 
گمنام--بن 

بست20

4-1-10441-29-1-0-0 42
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر دو جلد سند ارائه شده به شماره هاي 1701 و 
3090 بصورت یک باب خانه مشتمل بر یک باب مغازه است که بابت یک باب مغازه به 

مساحت 15.70 مترمربع و یک باب خانه ویالیی داراي بالمانع به شماره 
1/33/32594-82/09/15 بوده و حالیه در وضع موجود خانه ویالیی تخریب شده و بدون 
مجوز اقدام به احداث یک باب مغازه با مصالح فلزي به سطح 107.06 مترمربع به ارتفاع 5 متر 
داراي بالکن به سطح 34.56 مترمربع (جهت نمایشگاه ماشین) و هم چنین یک باب 

ساختمان جداساز به صورت 2 طبقه در دو واحد به مساحت کلی 42.76 مترمربع با مصالح 
بتنی (واحد اول جهت انبار تجاري و واحد دوم جهت دفتر فروش) و همچنین توسعه بناي 
مغازه قدیمی به سطح 13.4 مترمربع نموده اند. کل بناهاي احداثی خارج تراکم است. ضمنا به 
مساحت 58.69 مترمربع از عرصه به صورت محوطه باز تجاري (قسمتی از نمایشگاه 

اتومبیل) در حال استفاده می باشد. با توجه به نقشه پیشنهادي ارایه شده، پارکینگ تامین 
می شود. الزم بذکر است از پالکهاي 1701 و 3090 بصورت تجمیعی استفاده می گردد، 
همچنین مساحت وضع موجود ملک با توجه به انجام شدن بخشی از عقب نشینی توسط 
مالک از مجموع مساحت دو سند کمتر می باشد (مساحت وضع موجود 216.23 مترمربع) . 
به سطح تقریبی 100 مترمربع از «وضع موجود» دو پالك در تعریض قرار دارد. الزم به ذکر 
است قبال راي تخریب کمیسیون ماده صد به شماره 4/93/733 - 1393/09/29 را دریافت 

/نموده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
--------------------------------------------------------

با احترام، طی بازدید مجدد در تاریخ 94/07/25 مشاهده شد که کل محدوده فضاي باز ، به 
وسیله ایرانیت سربندي شده همچنین نمایشگاه اتومبیل جمع آوري گردیده و حالیه به 
صورت «فروشگاه فرش» فعالیت صنفی دارد (داراي تابلو از نوع بنر معمولی و نورپردازي 
شده منصوب روي دیوار به ابعاد تقریبی 2*10 متر). لذا گزارش فوق بر اساس تخلف مجدد 

: مالک به صورت ذیل بروزآوري می گردد
احداث یک باب مغازه با مصالح فلزي به مساحت 165.95 مترمربع به ارتفاع 5 متر داراي -1

.بالکن به مساحت 34.56 مترمربع
احداث یک باب ساختمان جداساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد به مساحت کلی 42.76  -2
مترمربع با مصالح بتنی (واحد اول جهت انبار تجاري و واحد دوم جهت دفتر فروش)

.توسعه بناي مغازه قدیمی به سطح 13.4 مترمربع -3
.مشمول 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است -4
/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

--------------------------------------------------------
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از بابت موارد تخلف فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/3894 مورخه 
1397/02/04 می باشد. الزم به توضیح است مطابق فرم تحلیل ارسالی و فرم کاربري ها 
،قسمتی از تخلفات مربوط به سال 92 و قسمتی مربوط به سال 94 بوده که به تفکیک بیان 
شده است. همچنین کارشناس رسمی دادگستري طی گزارش مورخه 1394/09/22 

ارزشگذاري بناي تجاري را به همین صورت به تفکیک زمان وقوع تخلف در سالهاي 92 و 94
 انجام داده است. پس از آن در تاریخ 96/12/20 هیئت کارشناسی سه نفره مجددا اقدام به 
ارزیابی نموده و قدمت بنا را به طور کلی سال 92 اعالم نموده ، که پس از آن راي کمیسیون 
بر اساس این ارزشگذاري صادر گردیده است. حالیه با توجه به اینکه در متن راي کمیسیون 
قدمت به صورت نوشتاري سال 1394 قید شده ، مالک جهت محاسبه و پرداخت عوارض 
درآمدي (که مبناي محاسبه را متن راي قرار می دهد) درخواست اصالح انشاي سال وقوع 

/تخلف در راي کمیسیون ماده صد را دارد./ع.ا
--------------------------------------------

احتراما در پاسخ به نامه شماره 8121 مورخه 97/05/01 صادره از دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد، به اطالع می رساند راي صادره از آن کمیسیون محترم براساس قیمت گذاري هیئت 
کارشناسی سه نفره در تاریخ 96/12/20  صادر شده ، و قیمت درج شده در جریمه الیحه 
صرفا بر اساس نوع مصالح مندرج در فرم کاربري بوده که در راي صادره دخیل نشده، 
همچنین در زمان ارسال پاسخ قبلی ، بدیهی است که هیچگونه تغییري در نوع مصالح 
نسبت به گزارش اولیه توسط واحد شهرسازي ایجاد نشده و مغایرت ایجاد شده احتماال به 
دلیل بروزآوري سیستم سرا و تغییرات در محاسبه فرم جریمه الیحه می باشد. لذا گزارش 

/فوق مجددا ارسال می گردد. /ع.ا
--------------------------------------------

احتراما در پاسخ به نامه شماره 64806 مورخه 1397/05/19صادره از دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد، با توجه به اینکه سال وقوع تخلف بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستري قبال 
در فرم تحلیل به سال 92 تغییر یافته است، و اینکه تغییر ارزش معامالتی مندرج در جریمه 
الیحه ، در سامانه سرا از دسترسی واحد شهرسازي خارج است لذا پرونده مجددا به واحد 

 .تخلفات ارجاع می گردد
----------------------------------

.پیرو تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 105174-97/06/03 مجددا ارجاع گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/22 4/97/4720 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزا 

کوچک خان 
- کیف 
وکفش سید

4-3-10295-74-1-0-0 42
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص مابه التفاوت اضافه بناي تجاري به مساحت 2/08 متر مربع راي به جریمه با 
ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 208,000(دویست و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.08  2
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک قطعه زمینی بمساحت 
: 158.13 مترمربع داراي اعیانات به شرح زیر میباشد

یکباب خانه مسکونی ویالیی بمساحت 94.95 متر مربع در مرحله بهره برداري با اسکلت  -1
 آجري با قدمت در سال 1360

یکباب مغازه ( اولین مغازه از سمت شرق ) بمساحت 36.26 متر مربع در مرحله بهر  -2
 برداري بشغل سوپر مارکت با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1385

یکباب مغازه ( دومین مغازه از یمت شرق ) بمساحت 17.83 متر مربع در مرحله بهره  -3
 برداري بشغل فروش کیف و کفش با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1360

قبال از بابت احداث خانه مسکونی بمساحت 97 متر مربع و احداث مغازه تجاري بمساحت 
15.75 متر مربع راي کمیسیون ماده صد بشماره 5282-1382/05/05 دریافت نموده اند . لذا 

: تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
 احداث مغازه بمساحت 36.26 متر مربع -1

مازاد بر تراکم تجاري ناشی از اختالف متراژ مغازه تجاري (17.83 متر مربع ) بر اساس  -2
 نقشه برداري ارائه شده و راي کمیسیون ماده صد (15.75 متر مربع)بمساحت 2.08 متر مربع

. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد -3
داراي اخطاریه بشماره 3/391/ن-1396/07/30 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. 
همچنین اقدام به احداث یک طبقه بر روي  مغازه بمساحت 15.75 متري نموده است. به 
استناد خط پروژه بشمالره 454-1395/04/02 فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت صدور 

دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

42
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضروریست جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی 
مالک ، شهرداري مجددا به مالک ابالغ واقعی و نتیجه را با گزارش تکمیلی جهت 

اتخاذ تصمیم به کمیسیون اعالم نمایند . 

سایر 284.7  0
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/20 4/97/4890 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه 
ابراهیم  
یشقره - 
ارغوان یک

4-1-10785-31-1-0-0 42
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه پیوست به شماره 12197/ن1/م4  مورخه 9622/9/و طی بازدید و 
کارشناسی علی الراس به عمل آمده این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 
تقریبی 94.90 مترمربع میباشد که مالک در سال96اقدام به احداث بناي بدون مجوزنوساز 
بااسکلت بتنی و اشغال صددرصد عرصه بصورت دو طبقه بر روي پیلوت نموده اند . این 
ساختمان داراي کنسول به سمت معبر وداخل زمین در تمام طبقات(0.40*6.50)  که حالیه به 
لحاظ پیشرفت فیزیکی در مرحله انتظار ستون طبقه سوم میباشد.که توضیحات ساخت به 

 :شرح زیر است
مساحت اعیانی در طبقه همکف 94.90مترمربع  و به صورت پیلوت به مساحت 18.98 - 1
 .مترمربع خارج تراکم و باقیمانده پیلوت به مساحت75.92مترمربع خارج تراکم  میباشد

مساحت اعیانی در طبقه اول با احتساب کنسول به مساحت 94.90مترمربع که به  - 2
.مساحت 75.92مترمربع داخل تراکم و به مساحت 18.98مترمربع خارج از تراکم میباشد
مساحت اعیانی در طبقه دوم  با احتساب کنسول به مساحت 94.90مترمربع که به  - 3
.مساحت 75.92مترمربع داخل تراکم و به مساحت 18.98مترمربع خارج از تراکم میباشد
برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در منطقه مسکونی و قسمتی در طرح تعریض 
کوچه قرار دارد. در خصوص میزان عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر 
کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه بردار میباشد . شایان ذکر میباشد، تمامی 

مساحت هاي فوق براساس تقریب میباشد و میزان دقیق مساحت هاي عرصه واعیان وتراکم 
هاي مجاز و خارج از تراکم وپارکینگها ، متعاقبا درصورت مراجعه مالک و ارائه مدارك 
مستند وطی کارشناسی مجدد وارد و امکان پذیر خواهد بود ،مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد

42
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 122,574,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.36  1.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1397/03/08 4/97/5299 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري-زل
یخایی

4-2-10297-9-1-0-0 430

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 10 مورخ 
1395/06/23و پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 10 مورخ 1395/10/13 با زیربناي 
442.95 مترمربع به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی می باشد. 
حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده از 
سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس حسین یگانه گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.26 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 18.78 مترمربع (6.26 مترمربع در هر طبقه) -2
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات به مساحت 1.32 مترمربع (0.33  -3

مترمربع در هر طبقه)
برابر نقشه برداري فوق االشاره سه واحد پارکینگ موردنیاز تامین می گردد لیکن اظهار نظر 
نهایی در خصوص عدم تجاوز به معبر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد نصاب فضاي 
سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب دربهاي 

.پارکینگ و نفررو می باشد. مراتب جهت بررسی و دستور  مقتضی به حضور ارسال می گردد

430

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص تجاري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 64,900(شصت و  

چهار هزار و  نهصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 59.  2
 

55000  , 1369 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1397/02/18 4/97/5304 بدوي -
حمیدیان--
علیزاده

4-2-10236-5-1-0-0 431

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
217253-96/10/27 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   250000000(دویست و  

پنجاه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 32.82  0
 

850000  , 1388 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
1,258,400(یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.88  1
 

55000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 665-66/08/03 و پایانکار شماره 
27899-67/07/04 به زیربناي 132 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی صادر شده است. 
در خصوص تبدیل قسمتی از مسکونی به یک باب مغازه به سطح 18 مترمربع داراي 
صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 69/10/09 بوده که برابر گواهی واحد تخلفات 

ساختمانی داراي سوابق پرداخت می باشد. در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي 
:مابه التفاوت نسبت به سوابق فوق به شرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز مسکونی به سطح 22.88 مترمربع (قدمت سال 67) -1
اضافه بناي همزمانساز تجاري 0.59 مترمربع (قدمت سال 69) -2

تبدیل قسمت دیگري از زیربناي مسکونی به تجاري به سطح 32.82 مترمربع (قدمت  -3
سال  88)

برابر خط پروژه شماره 832-96/08/29 به سطح تقریبی 6.56 مترمربع از اعیان دو واحد 
/تجاري در تعریض قرار دارد. /ع.ا
-----------------------

.توضیح صنفی : مغازه اول به سطح  18.59 مترمربع به صورت سوپرمارکت فاقد تابلو
مغازه دوم به سطح 32.82 مترمربع به صورت فروشگاه پوشاك داراي تابلو به ابعاد 1.45*6 

از نوع بنر با نورپردازي
-----------------------

با احترام، در خصوص تصمیم شماره 4/96/5000 مورخه 96/11/28 کمیسیون ماده صد الزم 
به توضیح است ، کلیه مساحت هاي قید شده در فرم کاربري ها ، بر اساس نقشه برداري 
ارایه شده توسط مالک و ممهور به گواهی نقشه بردار داراي پروانه اشتغال رسمی نظام 
مهندسی است (صفحه 9 مدارك ارسالی) ، که در محل با وضع موجود ساختمان کنترل شده 
و به آن استناد شده است. لذا کلیه مساحت هاي قید شده در گزارش ارسالی به کمیسیون ، 
/بدوا بر مبناي تعرفه نقشه برداري رسمی است که از سوي مالک ارایه گردیده است. /ع.ا

431

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی(به دلیل حجم کم تخلف)، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 33,790,000
(سی و  سه میلیون و  هفتصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.8  0.5
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1397/02/11 4/97/5308 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
حمیدیان - 
چهار راه 
شهید 
علیزاده - 
کوچه 22 
بهمن

4-2-10245-15-1-0-0 43
2

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 20 مورخ 
1396/04/10 و پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 20مورخ 1396/05/28 با زیربناي 
485.4 مترمربع به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی می باشد. 
حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله سوم را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در مرحله اتمام سربندي و سفت کاري می باشد. برابر نقشه هاي معماري ارائه 
شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندسین ناظر گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.03 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات به مساحت 15.09 مترمربع -2
کاهش مساحت راه پله و افزایش زیربناي مفید طبقات به مساحت 1.68 مترمربع (0.56  -3

مترمربع در هر طبقه)
برابر پروانه صادره به مساحت 0.9 مترمربع در تعریض واقع شده است و برابر نقشه هاي فوق  
االشاره سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص عدم 
تجاوز به معبر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد نصاب فضاي سبز منوط به اتمام 

عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب دربهاي پارکینگ و نفررو می باشد. 
.مراتب جهت بررسی و دستور  مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه در طبقه 

همکف، به مبلغ  389731000(سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  یک 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.79  2.5
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5314 تجدید 
نظر

نرسیده به -
یخسازي-ج
نب 

نمایشگاه 
-امپراطور

4-1-10598-219-1-0-0 43
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه شماره 114-94/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي مغازه و 
بالکن  و زیر زمین در 2 واحد مسکونی و 1 باب مغازه به زیر بناي کلی 653.18 مترمربع  
صادر گردیده و در تاریخ 95/12/16 تمدید گردیده است.حالیه طی بازدید مشاهده گردید 
مرحله ساختمانی در مرحله اتمام پی سازي متوقف مانده و برابر نقشه هاي معماري ارائه 
شده داراي اضافه بنا به سطح 43.79 مترمربع می باشد.قابل ذکر است طبقه زیر زمین 
موجود در پروانه اجرا نگردیده است همچنین تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در مرحله اتمام فنداسیون  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر و 
همچنین اظهار نظر در خصوص کسري پارکینگ و توسعه بناي تجاري موکول به اجراي کلی 
ساختمان و مشخص شدن مساحت تجاري  و ارائه نقشه برداري تایید نظام  میباشد.مراتب 

.جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ229,143,600(دویست و  بیست و  نه 

میلیون و  یکصد و  چهل و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 38.97  1.75
 

3360000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1397/02/15 4/97/5326 بدوي رشت - 
رازي 
شهرك 
مصطفی 
خمینی

4-3-10041-7-1-0-0 43
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 66 مورخ 
1396/10/09 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 502.45 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
احداثی در حد اتمام فونداسیون و اجراي ستون هاي همکف  می باشد. برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر ساختمان، داراي اضافه بنا در همکف به 
مساحت 32.51 مترمربع می باشد.  همچنین به مساحت 6.46 مترمربع از فضاي راه پله در 
همک کاهش یافته و به سطح اشغال مفید بنا افزوده شده است. شایان ذکر است اظهار نظر 
نهایی در خصوص عدم تجاوز به معا بر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد نصاب فضاي 
سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب دربهاي 
پارکینگ و نفررو می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

43
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,625,000(پنج میلیون و  ششصد و  بیست 

و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/22 4/97/5334 تجدید 
نظر

رشت  
حمیدیان پ 
دانشگاه ك 
شالیزار آخر 
کوچه بن 
 بست پنجم

4-2-10600-189-1-0-0 43
5

نظر به اینکه حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و به جهت عدم ضرورت قلع 
بنا، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي مسکونی (تبدیل بخشی از پیلوت به سویت و تبدیل زیرشیروانی به 
واحد مسکونی) به مبلغ  16189312(شانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  

سیصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.4  1
 

455625  , 1377
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی شش دانگ یک باب خانه  و محوطه به مساحت 61.7 
مترمربع (برابر سند مفروز) و در وضع موجود (برابر نقشه هاي معماري ارایه شده) مشتمل بر 
یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي همکف، که همکف به صورت یک واحد مسکونی و 
پیلوت و طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 59.5 مترمربع و طبقه 
سوم (زیرشیروانی تبدیل شده به مسکونی) به صورت بناي ضمیمه طبقه اول جمعا به 
زیربناي 148.1مترمربع می باشد. بابت احداث ساختمان مسکونی دو طبقه با زیربناي 130 
مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون 
ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 2497 مورخه 1377/04/22مبنی بر پرداخت جریمه 
نقدي بوده و پس از آن با همان وضعیت بالمانع شماره 2/33/42052-84/11/20 را دریافت 
نموده است. پس از بالمانع در سال 85 اقدام به تغییرات در وضعیت بنا نموده که برابر بازدید 
به عمل آمده و نقشه هاي معماري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به بالمانع به شرح 

 :ذیل می باشد
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 35.3  مترمربع به صورت همزمانساز   -1

  (قدمت سال 77)
تبدیل زیرشیروانی به طبقه مسکونی به مساحت 28.9 مترمربع که با توجه به پرداخت  -2
جریمه 130 مترمربع ، مابه التفاوت به سطح 18.1 مترمربع گزارش می شود. (قدمت سال 85)

 .یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3
به استناد خط پروژه 2227 به مساحت تقریبی 11.3 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 10 

 .متري حد شرق واقع شده است
-------------------------------------------------

توضیح ضروري : اوال نقشه هاي معماري ارایه شده از نظر ترسیمی در سه طبقه با هم انطباق 
ندارند. ثانیا گزارش منتهی به راي کمیسیون سال 77 مشاهده نشده است و در پرونده 

.موجود نمی باشد

43
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  12,987,000
(دوازده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.9  1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5372 تجدید 
نظر

-
معلولین-بن 
بست فرعی 
--مطهر 1

4-2-10131-580-1-0-0 43
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,250,000(سه 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1
 

130000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/22 4/97/5372 تجدید 
نظر

-
معلولین-بن 
بست فرعی 
--مطهر 1

4-2-10131-580-1-0-0 43
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري 

مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد 
خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1952600(یک میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  دو هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 150.2  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 143 
مترمربع و در وضع موجود مشتمل بر یک ساختمان مسکونی با زیربناي 250.1 مترمربع در 
دو واحد مسکونی  می باشد. بابت احداث اعیانات سوابقی مشاهده نگردید لذا گزارش 
تخلفات ساختمانی به استناد بازدید به عمل امده و نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي 

:متقاضی به شرح زیر می باشد
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت تقریبی 150.2 مترمربع -1
احداث بناي مسکونی بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 99.9 مترمربع -2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3
برابر بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت احداث بنا سال 1372 تخمین زده می 
شود. به استناد خط پروژه 2525 مورخ 1396/11/26 به مساحت تقریبی37.6 مترمربع در 
تعریض کوچه هاي 10 متري حد جنوب و 6 متري حد غرب و پخ دو گذر واقع شده است که از 
این مقدار به مساحت تقریبی 33.8 مترمربع از اعیان و مابقی از عرصه می باشد. حالیه 
تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات و انباري زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1171044000(یک 

میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 154.9  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/5392 بدوي رشت - 
رودباري - 
کوچه 
 نورانی

4-3-10002-39-1-0-0 43
7

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 39.46  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه 

چهارم(به دلیل عدم رعایت عقب سازي)، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1160292000(یک میلیارد و  یکصد و  شصت میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 138.13  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 78 مورخ 1396/11/03 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به زیر بناي کلی 693 متر مربع صادر 
گردیده است.همچنین پروانه مرحله دوم به شماره 646562 مورخ 97/01/21 نیز به همین 
صورت و به زیربناي 741.15 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري بوده  و از بابت تخلفات ذیل
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.38 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم به دلیل -1

.احداث سرویس بهداشتی در فضاي 2 متر حیاط خلوط سراسري
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.28 مترمربع و در مجموع -2

.141.84 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 138.13 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 11.68 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت تبدیل 3 واحد مسکونی به 4  واحد مسکونی در طبقه چهارم به سطح -5

.39.46 متر مربع
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر 
: واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی داراي

.کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 5.76 متر مربع-1
کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 4.89 متر مربع و در مجموع به -2

 .مساحت 19.56 متر مربع
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت  -3
27.31 متر مربع میباشد.(قابل ذکر است از این میزان تخلف ، به مساحت 7.18 متر مربع آن 

به صورت تبدیل و به مساحت 20.13 متر مربع به صورت احداث میباشد.)
از آنجائیکه اتاق فوق کمتر از 35 متر مربع بوده قابلیت یک واحد مسکونی مستقل را 

نداشته و به یکی از واحد هاي مسکونی منضم میگردد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به ارائه نقشه مجدد از طرف متقاضی ( براي بار سوم ) داراي اضافه بنا *******
:نسبت به پروانه مرحله دوم صادره و به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.52 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.03 متر مربع و در مجموع -2
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. 141.09 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 137.88 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 6.69 متر مربع-4
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت -5

.30.41 متر مربع میباشد
قابل ذکر است با توجه به راي هاي  صادره (بدوي ، تجدید نظر و راي اصالحی )داراي مابه 

:التفاوت همزمانساز و به شرح ذیل میباشد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.14 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 0.25 متر مربع و در مجموع 1  -2
متر مربع

افزایش بنا در طبقه زیرشروانی به مساحت 5.29 متر مربع (از این مقدار به مساحت 2.19 -3
متر مربع به صورت افزایش بنا در طبقه زیر شیروانی (راهپله و آسانسور)  و به مساحت 3.1 

متر مربع به صورت افزایش بنا سوئیت مسکونی در طبقه پنجم میباشد)
همچنین از بابت افزایش طول درب پارکینگ ( از 4 متر به 4.6 متر ) مشمول پرداخت عوارض 
یک واحد  کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است افزایش طول درب تاثیري در پارك 
***********.حاشیه ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به وضعیت سخت زندگی مالک و تعداد افرادي که درآن منزل اقامت دارند 
وهمچنین سال احداث و طی بازدید بعمل آمده ، با لحاظ جمیع جهات وبا توجه به 
محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اینکه تخریب بناي احداثی موجب خسران و از 
دست دادن سرپناه ساکنین ملک خواهد بود ، ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 

0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 21,085,000
(بیست و  یک میلیون و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 113.8  0.5
 

50000  , 1368
 , 1390

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 4/97/5397 تجدید 
نظر

رشت - 
طرح 

مرداب-ضل
ع جنوبی 

فاز3
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 158.56 
مترمربع و داراي اعیانی به صورت  ویالیی دوبلکس به مساحت 137.30  مترمربع  برابر نقشه 
برداري طرح مرداب میباشد. که برابر  طرح تفضیلی  ، از کل  عرصه به مساحت ،103.56 
مترمربع درکاربري  ورزشی  و باقیمانده به مساحت 55 مترمربع  در کاربري پارك عمومی  
فرا منطقه اي قرار دارد . و از کل اعیانی به مساحت 58.60 متر مربع از دوبلکس  در کاربري 
پارك عمومی  فرا منطقه اي  وباقیمانده  به مساحت 78.70 مترمربع  در کاربري  ورزشی قرار 
دارد و بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربري فضاي ورزشی و پارك عمومی فرامنطقه اي 
کل اعیانات خارج از تراکم میباشد. همچنین از بابت واحد مسکونی یک ایستگاه کسري 
پارکینگ دارد .الزم به ذکر است ، تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 

 .یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
احتراما با توجه به مراجعه مالک به شهرداري و ارائه مدارك مستند و برابر بازدید و 

کارشناسی صورت گرفته این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت که برابر فروشنامه عادي 
داراي عر صه اي  به مساحت 139.50 مترمربع  و داراي اعیانی مسکونی که با فاصله زمانی 
ساخته شده است قسمت قدیمی ، به صورت خانه ویالیی به مساحت 53 مترمربع و قسمتی 
نوساز که بصورت یک طبقه بر روي پارکینگ در سالهاي اخیر احداث گردیده  به مساحت 
(پارکینگ 30.40 مترمربع وطبقه اول 30.40 مترمربع مسکونی ) 60.80 مترمربع که در مرحله 
پایان مرحله سفت کاري میباشد .و ازبابت یک واحد مسکونی یک ایستگاه  پارکینگ  در 
ساختمان تامین میباشد. برابر طرح تفضیلی و نقشه برداري طرح مرداب عینک کل عرصه و 
اعیان ملک درکاربري طرح توافقی ورزشی تثبیت شده قرار دارد که در خصوص میزان دقیق 
حریم کمی و کیفی آن نیاز به اظهار نظر کارشناس محترم خط پروژه میباشد. و همچنین به 
دلیل قرارگیري این ملک در کاربري فوق کل اعیانات خارج از تراکم میباشد .مراتب جهت 
صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد .**************************** 
احتراما عین گزارش فوق در پاسخ به نامه شماره ش-ر 65823-1396 مورخه 1396/04/10 
دبیر محترم کمیسیون ماده صد در خصوص سال وقوع تخلف ( احداث بنا ) با فاصله زمانی 

.در سالهاي 68 و 90  تایید میگردد
با توجه به تصمیم شعبه 3کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/96/4969مورخه96/11/14 
و بررسی به عمل آمده برابر نقشه قدیم طرح تفصیلی مرداب عینک این ملک در کاربري 
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ورزشی قرار داشته و درطرح تفضیلی جدید نیز در کاربري طرح توافقی ورزشی تثبیت شده 
قرار دارد.بنابراین کل مساحت اعیانی خارج تراکم میباشد.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي بدون مجوز 
خارج تراکم به متراژ 80.65 مترمربع، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 
بدوي، عینا تایید ولی در خصوص احداث سوئیت در همکف به متراژ 22.95 مترمربع، 
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 52431047(پنجاه و  دو میلیون و  

چهارصد و  سی و  یک هزار و  چهل و  هفت) ریال صادر می گردد.

جریمه 103.6  1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5398 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-ر
وبروي 
مسجد 
الغدیر-بن 
بست نهم
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 17,085,938
(هفده میلیون و  هشتاد و  پنج هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.5
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

5,893,965(پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  نهصد و  شصت و  پنج) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 129.36  0.1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یکباب خانه دو طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی همکف یک واحد 
سوئیت و طبقات اول و دوم هر کدام یک واحد که بر روي عرصه بمساحت 85.2متر مربع 
(طبق سند ) بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 12 سال  احداث شده ودر  در سال 1390 
باز سازي و نماي آن اجرا شده است داراي کنسول سمت شارع از ارتفاع 2.60متر و عرض  
حیاط خلوت از 2متر به 1متر کاهش یافته و عرض حیاط خلوت   رعایت نشده است و در این 
حد  داراي  پنجره مشرف به سمت پالك مجاور میباشدالزم به توضییح است مساحت 

سوئیت 22.95 متر مربع بوده و طبق ضوابط شرایط یک واحد مجزي را ندارد  به استناد خط 
پروژه شماره 745 مورخ 1395/12/25 ملک فوق بمساحت 2.62 متر مربع از اعیان هر طبقه 
در تعریض کوچه بن بست  6متري حد شمال قرار دارد و برابر طرح تفصیلی بناي احداثی 
بسطح 103.60متر مربع خارج تراکم که از این مقدار 18.22 متر مربع بصورت احداث کنسول 
غیر مجاز سمت شارع می باشد  و بسطح 129.36 متر مربع داخل تراکم می باشد برابر سال 
وقوع تخلف تعداد دو واحد پارکینگ مورد نیاز است با توجه به تامین یک واحد پارکینگ 
تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میباشد

شایان ذکر است پالك ثبتی مذکور بابت احداث اعیان با زیربناي 110.2 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4034 مورخ 1377/06/18 مبنی بر پرداخت 
جریمه نقدي می باشد. پس از آن اقدام به تخریب اعیان سابق و احداث بناي فوق الذکر 

.نموده است
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 742,500,000(هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 150  1.5
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/22 4/97/5399 بدوي سه راه -
معلولین 
-آسایش 

5-
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون بمشاره 4/96/5103-1396/12/08  مکان بازدید شده یک 
قطعه زمین نسقی به مساحت 150 مترمربع (مطابق فروشنامه عادي) که مساحت وضع 

موجود آن برابر نقشه معماري ارایه شده توسط متقاضی حدود 131 مترمربع اعالم شده است 
و بر روي آن یک باب مغازه به مساحت 42.3 مترمربع به انضمام انباري تجاري به مساحت 
71.4 مترمربع و سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت 2.8 مترمربع احداث گردیده 
است. ملک فوق در گذشته در دو مرحله داراي تخلف و راي کمیسیون به شرح زیر بوده 

:است
وضعیت اولیه اعیان به صورت 43 مترمربع بارانداز بوده است که مالک قبلی در سال 75  -1
اقدام به تبدیل قسمتی از آن به مغازه به مساحت 25.5 مترمربع نموده و از کل محوطه به 
مساحت 90 مترمربع به صورت تجاري استفاده می نموده که از بابت آن راي کمیسیون شماره 
829-1375/02/13 صادر شده است. حالیه در مرحله بهره برداري بشغل فست فود داراي 

.تابلوي تبلیغاتی به مساحت 3 * 0.5 متر متر مربع از نوع بنر میباشد
در مرحله دوم ، مالک جدید (فعلی) اقدام به توسعه بناي تجاري (مغازه) به مساحت 16.8 -2
 مترمربع و همچنین احداث انباري تجاري متصل به مغازه به مساحت 71.4 مترمربع (با حذف 
محوطه تجاري فوق الذکر و بر روي قسمتی از آن) و همچنین احداث سرویس بهداشتی 
جداساز به مساحت 2.8 مترمربع نموده است که از بابت آن داراي راي کمیسیون شماره 
16378-1391/12/10 می باشد. حالیه در مرحله بهره برداري بشغل تاکسی تلفنی داراي 
تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2 * 1 متر مربع از نوع بنر میباشد. لذا داراي 6 واحد کسري 
پارکینگ تجاري میباشد. از بابت آن داراي اخطاریه بشماره 3/259/ن - 1396/06/05 از 

.ناحیه 3 شهردا ري مکنطقه 4 دارد
خالف جدیدي مشاهده نمیگردد . به استناد خط پروژه بشماره 464 فاقد عقب نشینی است . 

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

440
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد 
که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري بر اساس زمان وقوع 
تخلف طی نظریه شماره 100279 مورخ 1396/11/19 به مبلغ 52/000/000 ریال اعالم 
گردید لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 53/66 
متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه 
کارشناس به بمبلغ 10400000(ده میلیون و  چهارصد هزار )  ریال جریمه در حق 

شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 53.66  0
 

90000  , 1375 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/08 4/97/5401 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 17
-مکانیکی 
پژو محمد

4-3-10469-104-1-0-0 441

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 53.66 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 
طبقه  با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1375  با پوشش 100 درصد در 
عرصه در مرحله بهره برداري بشغل مکانیکی اتومبیل داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 4 * 1 
متر مربع از نوع بنر میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي اخطاریه 
بشماره 3/231/ن-1396/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد طرح 
تفضیلی تماما در مسیر خیابان میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
16945-97/2/5 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 

ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   7000000(هفت میلیون 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 9  0
 

50000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/18 4/97/5406 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزاکوچک 
 خان

4-3-10295-321-1-0-0 44
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 9 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 
1370 با پوشش 100 درصد در عرصه در مرحله بهره برداري بشغل فروش داروي هاي گیاهی 

که به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/394
/ن-1396/07/30 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز 
به تعریف خط پروژه میباشد .  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

میگردد./ر.ي

44
2

در خصوص مفاد بند 2 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 50  1
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/11 4/97/5410 تجدید 
نظر

احمد 
گوراب-شهی
د 

رجایی--ح
سن زاده

4-1-10648-146-1-0-0 44
3

در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 88.27  0.1
 

1000000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض خانم رویا علیپور کساري نسبت به راي شماره 4.96.51.86 مورخ 
96.12.8  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5به 1 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 
149.16 مترمربع به مبلغ  149160000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  یکصد و  شصت 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 149.16  1
 

1000000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده بصورت قطعه زمینی داراي خط عادي به استناد نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی بمساحت 96.75 متر مربع که داراي اعیان بصورت خانه ویالیی با مصالح 
سنگ بلوك با زیربنا بمساحت 61.59 متر مربع با مصالح سنگ بلوك بوده و از بابت آن راي 
کمیسیون ماده 100 بشماره 6518-1385/05/04 داشته است. حالیه مالک اقدام به تخریب 
اعیان قدیمی و احداث ساختمان جدید با اسکلت فلزي بصورت 2 طبقه بر روي یک واحد 
مسکونی داراي زیربنا بسماحت 237.43 متر مربع بصورت 2 واحد مسکونیبا پوشش 100 
درصد عرصه با قدمت تقریبی در سال 1390 نموده است که واحد همکف در مرحله بهره 
برداري و طبقه اول و دوم در مرحله اتمام اسکلت و سربندي میباشد. از بابت اعیانات احداث 
شده بالمانعی ارائه ننموده اند. براي اعالم خالفهاي انجام شده از سوي مالک نیاز به تعریف 
خط پروژه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
------------------

به استناد خط پروژه بشماره 2032 مورخ 1396/05/15 بمساحت 6.85 متر مربع از اعیان در 
هر طبقه در تعریض کوچه 6متري در حد جنوب قرار دارد. لذا بمساحت 149.16متر مربع از 

.اعیانات خارج تراکم و بمساحت 88.27 متر مربع داخل تراکم میباشد
:لذا خلفهاي ساختمانی به شرح زیر میبشد

 احداث بناي خالف ساز خارج از تراکم در همکف و طبقات بمساحت 149.16متر مربع-1
 احداث بناي خالف ساز داخل تراکم بمساحت 88.27 متر مربع-2

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
---------------------------------------

در پاسخ به تصمیمی کمیسیون بشماره 4/96/4047-1396/07/29 تغییرات جدیدي در 
.ساختمان ایجاد نشده و  گزارش قبلی مورد تایید میباشد

44
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مدارك و مستندات موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا و به جهت عدم 
ضرورت قلع، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز ، به مبلغ  1197750(یک میلیون و  یکصد و  نود 

و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.91  0.5
 

50000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5427 تجدید 
نظر

یخسازي-با
دیانی-کوچ
-کی

4-2-10627-6-1-0-0 44
4

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 66.22 مترمربع بوده که به سطح 
47.91 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.ملک فوق به مساحت 49.80 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که به سطح 39.22 متر مربع از اعیان و 10.58 متر مربع از عرصه 

(تجاري فرهنگی و ...)کل ملک به سطح  M 211 میباشد.به دلیل ساختن ملک فوق در کاربري
47.91 متر مربع خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک 

.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 105525 مورخ 1396/5/29 ****
مبنی بر اصالح و تغییر نام مالک ، مالک ملک فوق حمداهللا ابراهیمی میباشد.مراتب جهت 

******.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.75 برابر ارزش 
معامالتی درخصوص توسعه بناي تجاري همزمانساز، به مبلغ 25916000(بیست و  پنج 

میلیون و  نهصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.04  2.75
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1397/03/22 4/97/5431 بدوي شهید -
بهشتی-است

قامت1
-جنب 
نمایشگاه 
اتومبیل

4-2-10084-66-1-0-0 44
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 

معامالتی درخصوص توسعه بناي مسکونی همزمانساز، به مبلغ 25,575,000(بیست و  
پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 6.6  1.25
 

3100000  , 1396 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 3 مورخ 1392/08/25به صورت پنج 
طبقه روي پیلوت و چهار طبقه روي یکباب مغازه به مساحت 23 مترمربع و بالکن به سطح 
7.66 مترمربع با زیربناي کل 519.66 مترمربع می باشد. پس از آن داراي تخلفات ساختمانی 

:به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.74 مترمربع -1

تبدیل  پیلوت به مغازه و افزایش سطح مغازه به مساحت 18.18 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 55.74 متر مربع و تبدیل 45.5 متر مربع از انباري این  -3

 طبقه به مسکونی
اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم به مساحت 130.96متر مربع (هر طبقه 32.74متر مربع  -4

(
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 2.31 مترمربع -5

حذف و عدم اجراي بالکن مغازه بسطح7.66متر مربع -6
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از چهار واحد برابر پروانه صادره به پنج واحد که منجر  -7
به کسري پارکینگ ساختمان شده است (بسطح 100.32متر مربع) با توجه به اینکه اضافه 
بناي ساختمان طی ردیف سوم اعالم شده متراژ قید شده  بسطح 100.32متر مربع  جزو 
اضافه بناي ساختمان نبوده و تحت عنوان کد 33برابر نامه شماره ش ر 159617-1394 
مورخه 1394/10/06 معاونت محترم شهرسازي و معماري، به عنوان «افزایش تعداد واحد 

 مسکونی» گزارش شده است
 دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -8

ضمنا ساختمان فوق داراي راي کمسیون ماده 5 مطابق بند 9مورخ 1391/07/03 میباشد  -9
و مطابق بند 19 مورخ 92/08/05 که در صورت تخطی مالکان از مصوبات کمسیون ماده 5 و 
احداث بناي مازاد بر آراي صادره کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق راي کمیسون ماده 5را 
به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیرخانه کمسیون ماده 100 اعالم نماید، بنابراین 
تراکم اعطایی در هنگام صدور پروانه جمعآبه سطح 224.76 مترمربع به عنوان تخلف 

ساختمانی محسوب میگردد.(الزم به توضییح است از مقدار224.76 متر مربع بسطح 52.76
متر مربع بصورت مازاد بر تراکم درحد تراکم گیري در طبقات مجاز بوده و بسطح  172متر 

 .مربع بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقات چهارم و پنجم میباشد)
بابت تخلفات ساختمانی مذکور داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
به شماره 4/96/3576 مورخ 1396/02/16مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده که پس از نقض 
راي مذکور به استناد دادنامه دیوان عدالت اداري به شماره 9609970903003410 مورخ 
1396/09/27منجر به صدور راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مورخ 

44
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.1396/11/28گردیده است
حالیه تقاضاي گواهی پایانکار ساختمانی را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات اجرایی 
به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده از 

:سوي متقاضی داراي تخلفات ساختمانی همزمانساز به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.04 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري و توسعه مغازه به مساحت 3.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به مساحت 5.2 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0.36 مترمربع -4
ابعاد مصوب ایستگاه مشترك در طبقات رعایت نگردیده است .(در هر طبقه به مساحت  -5
تقریبی 1.37 مترمربع کسري حد نصاب ایستگاه مشترك دارد).  مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ16,647,000(شانزده میلیون و  ششصد و  چهل 

و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 5.37  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 4/97/5435 بدوي رشت - 
سلیماندارا
ب - خیابان 
میرزاکوچک 
- نرسیده 
یه سه راه 
جمال - بن 
بست 
 استقالل

4-3-10293-59-1-0-0 44
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 82-96/11/04 به صورت 
یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 179.6 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون متوقف مانده است.برابر وضع 
موجود و نقشه هاي معماري ارائه شده داراي اضافه بنا به سطح 5.37 مترمربع تا این مرحله 
می باشد.قابل ذکر است هرگونه تخلفات بعدي منوط به ادامه عملیات ساختمانی و ارائه نقشه 

.برداري از ملک می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي حسینعلی سلیمانی امیري 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل پیلوت به بناي تجاري به مساحت 4.81 

مترمربع ، احداث بالکن تجاري به مساحت 3.64 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 

تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی نسبت بمبلغ 85176000(هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش 

هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.45  3
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/02/22 4/97/5438 بدوي -
استقامت-بع
د از 

بیمارستان 
-رازي

4-2-10090-27-1-0-0 44
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در خصوص احداث بارانداز در حیاط به مساحت 1.37 مترمربع مستندا به تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
3,342,800(سه میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 1.37  2
 

1220000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره شماره 99 مورخه 91/05/14 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت و مغازه به زیربناي کلی 798.25 مترمربع در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري صادر 
گردیده است. در یک مرحله از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 
126.68 مترمربع ، احداث راه پله به بام به مساحت 0.78 مترمربع، توسعه بناي تجاري به 
مساحت 4.2 مترمربع ، توسعه بالکن تجاري به مساحت 1.8 مترمربع و افزایش تعداد واحدها 

از 4 واحد به 6 واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
ص/200/932249-1393/03/01 می باشد. همچنین در مرحله دوم از بابت اضافه بناي 
همزمانساز در طبقه اول به مساحت 3.91 مترمربع داراي سوابق پرداخت در سیستم می 
باشد. پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 643375 مورخه 96/11/21 را دریافت نموده 
است. با توجه به نقشه برداري ارایه شده که مورد تایید سازمان نظام مهندسی است داراي 

: مغایرت با سوابق قبلی به شرح ذیل می باشد
مابه التفاوت تبدیل پیلوت به بناي تجاري (به صورت همزمانساز) به سطح 4.81 مترمربع -1

احداث سایه بان با سازه فلزي متصل به ساختمان در تراز سقف اول به سطح 1.37  -2
.مترمربع

مابه التفاوت احداث بالکن تجاري به صورت تبدیل قسمتی از مسکونی به بالکن به سطح -3
.3.64 مترمربع

نسبت به سوابق فوق به سطح 1.27 مترمربع کاهش بنا مالحظه می شود. درخواست صدور 
/پایانکار دارند. /ع.ا

44
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  12,328,200
(دوازده میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 60.88  1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5444 تجدید 
نظر

رشت - 
جاده فومن 
- ولکس - 
باقرالعلوم 
دوم - کوچه 
هشتم - 
ساختمان 
مهدي

4-2-10352-52-1-0-0 44
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري 

مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد 
خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1296000(یک میلیون و  دویست و  

نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5444 تجدید 
نظر

رشت - 
جاده فومن 
- ولکس - 
باقرالعلوم 
دوم - کوچه 
هشتم - 
ساختمان 
مهدي

4-2-10352-52-1-0-0 44
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,125,000(ده 
میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

202500  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب خانه دواشکوبه (در دو واحد مسکونی ) بر روي زمین 
نسقی که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 92.63 مترمربع می باشد.ازبابت 
اعیان بدون مجوز با زیربناي کل 124.88 مترمربع مدارکی ارائه نگردید.با توجه به فیش برق 
پیوستی سال احداث آن83 اعالم می گردد.از اعیانات به سطح 64  مترمربع داخل تراکم و 
به سطح 60.88 مترمربع خارج از تراکم می باشد.داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی 
می باشد.بدلیل عدم رعایت ابعاد نورگیر داراي اشرافیت به ملک حد جنوب خواهد 

بود.باستناد خط پروژه شماره 988-96/11/23 به سطح 12.63 مترمربع در تعریض کوچه 6 
.متري حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علیقلی قربانی لجایر و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً 

بمساحت 4.81 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 14911000
(چهارده میلیون و  نهصد و  یازده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.81  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/15 4/97/5458 بدوي -
حمیدیان-د
انشکده-س
وم

4-2-10228-30-1-0-0 44
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترا بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به  شماره 27 - 1396/05/19 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 
764.75 مترمربع صادره شده است.در محله سقف طبقه اول داراي پروانه مرحله دوم به 
شماره 27-96/06/19 بدون تخلف ساختمانی می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله 

: سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 1.36 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 3.45 مترمربع -2
قابل ذکر است داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 1.79 مترمربع می باشد.تعداد 
پارکینگ مورد نیاز بر اساس معماري هنگام صدور پروانه رعایت می گردد لیکن پس از 

احداث درب و فضاي سبز قابل بررسی می باشدقابل ذکر است اضافه بناي ذکر شده تا مرحله 
سفت کاري بوده و هرگونه تخلفات احتمالی دیگر متعاقبا با ارائه نقشه برداري تایید نظام 
قابل بررسی می باشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دتایل برفگیر در هنگام پایانکار الزامی می 

.باشد

44
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  415699200(چهارصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  

دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.72  1
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/02/15 4/97/5488 تجدید 
نظر

-
منظریه-آزا
دي-آزاد-ب

ن 5

4-3-10102-122-1-0-0 450

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی اصالحی به شماره  101 مورخه 93/12/28 به صورت 
4  طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به متراژ  684.20 مترمربع که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم  به شرح زیر 

 :  میباشد(مجموع اضافه بنا به مساحت 118 مترمربع میباشد)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  29.50 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  29.50 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  29.50 مترمربع 3
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  29.50 مترمربع -4

به مساحت  5.72 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن - 5
به بناي مفید در طبقات 1و2و3و4 هر کدام به مساحت 1.43 مترمربع

در ضمن الزم به ذکر است که قبال از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 17.50 مترمربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2829 مورخه 95/07/24 بوده که جهت اظهار 
نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد..با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود.در ضمن رعایت فضاي سبز نمیگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 

.بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پروانه مرحله سوم  را دارد 

که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

450

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 6504120000(شش میلیارد و  پانصد و  چهار میلیون و  یکصد و 

 بیست هزار ) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 774.3  2.5
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/02/15 4/97/5490 تجدید 
نظر

-
نامجو-آرش
-بن وحدت

4-3-10121-15-1-0-0 451
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان بازدید شده داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 460 مورخ 1386/11/19با 
زیربناي 1485.06 مترمربع به صورت 6 طبقه روي پیلوت مشتمل بر 12واحد مسکونی به 
انضمام راه پله به بام می باشد. ساختمان در مرحله اتمام اسکلت بوده و سربندي نشده است. 
بر اساس بازدید به عمل آمده و نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر، گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 69.97 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 114.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.11  -2
.مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع عام می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم تا ششم به مساحت 514.15 مترمربع (102.83 مترمربع در هر  -3
طبقه) که از این مقدار به مساحت 27.05 مترمربع (5.41 مترمربع در هر طبقه) به صورت 

.توسعه کنسول به سمت شارع عام می باشد
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 3.83 مترمربع -4

حذف راه پله اضطراري در همکف و طبقات و تبدیل آن به فضاي مسکونی به مساحت  -5
71.82 مترمربع (11.97 مترمربع در هر طبقه)

برابر پروانه صادره، ساختمان مشنمل بر 12 واحد مسکونی بوده لیکن برابر نقشه هاي 
.معماري ارائه شده، تعداد واحدهاي مسکونی به 6 واحد کاهش یافته است

با توجه به این که ساختمان در حد اتمام اسکلت بوده و هنوز دیوارهاي داخلی اجرا نگردیده 
است، لذ اظهار نظر در خصوص تعداد واحدها مقدور نمی باشد. برابر پروانه صادره به مساحت 
3.2 مترمربع در تعریض معابر واقع شده است لیکن اظهارنظر در خصوص رعایت مقدار 
مذکور منوط به اجراي دیوارهاي پیرامونی می باشد.برابر نقشه هاي ارائه شده پارکینگ هاي 
موظف  مورد نیاز تامین می گردد، لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها 
منوط به کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر، تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. پروانه 
.صادره فاقد اعتبار است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه اعتراضیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست و نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه جمعا به مبلغ 61,535,000(شصت و  یک میلیون و  
پانصد و  سی و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 39.7  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/11 4/97/5526 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی--ر
حمانی

4-3-10064-14-1-0-0 45
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي به شماره 73 مورخه 96/10/24  به صورت  
4 طبقه روي پیلوت به متراژ 917.20  مترمربع بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد 
اجراي فونداسیون بوده وتا این مرحله داراي اضافه بنا درهمکف به مساحت 39.70 مترمربع 
میباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن 

پروانه مرحله دوم  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
4,504,320(چهار میلیون و  پانصد و  چهار هزار و  سیصد و  بیست) ریال صادر می 

گردد

جریمه 44.16  0.1
 

1020000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 4/97/5537 بدوي رشت 
حمیدیان خ 
24 متري 
جمهوري 
کوچه 18 
انتهاي 
کوچه 
روبروي 
 نواب

4-2-10410-192-1-0-0 45
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی با زیربناي تقریبی 44.16 
مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 
تقریبی 107 مترمربع احداث گردیده است. بناي احداثی مشتمل بر فضاي مسکونی به 

مساحت تقریبی 23.76 مترمربع و سایبان جهت پارکینگ (با پایه هاي فلزي و سقف خرپاي 
چوبی) به مساحت تقریبی 20.4 مترمربع می باشد. شایان ذکر است بنا بر ضوابط طرح 

تفصیلی حداقل مساحت یک واحد مسکونی 35 مترمربع می باشد. ساختمان مذکور در سال 
جاري احداث گردیده و عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري می باشد. ساختمان به صورت 
دیوارهاي باربر بلوك سیمانی احداث گردیده  کل بناي احداثی در حد تراکم می باشد. به 
استناد خط پروژه شماره 2172 مورخ 1396/12/21 فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

45
3

رأي بدوي عیناً تأیید می گردد. سایر 341 1020000  , 1392 تبدیل انباري به مغازه 1397/02/18 4/97/5541 تجدید 
نظر

-
نامجو--نظر
ي

4-3-10022-84-1-0-0 45
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی داراي سند مالکیت بشماره 14/369 فاقد مساحت که در 
:وضع موجود داراي مساحت 280 متر مربع میباشد. داراي اعیانات به شرح زیر است

مسکونی غیر آپارتمان به مساحت 98 متر مربع در همکف و بمساحت 98 متر مربع در  -1
نیم طبقه

انباري مسکونی بمساحت 70 متر مربع-2
سرویس بهداشتی بمساحت 16 متر مربع-3

از بابت اعیانات اعالم شده داراي بالمانع بشماره 2/33/13822-1381/05/03 میباشد. حالیه 
مالک اقدام به احداث باز نمودن درب در انباري مسکونی به سمت کوچه نموده و در حال 
بهره برداري تجاري بصورت آشپزخانه داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.5*2 متر مربع 

میباشد. همچنین در حال بهره برداري تجاري از بناي مسکونی بصورت باشگاه ورزشی داراي 
و تابلو به ابعاد 3 * 1.5 از نوع فلزي و  LED تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 0.3*1 و 0.5 * 1 از نوع
تابلو به ابعاد 0.5 * 1 از نوع بنر میباشد. لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري از بابت 
باشگاه ورزشی و 1واحد کسري پارکینگ تجاري از بابت آشپزخانه دارد بر اساس ضوابط 
جدید میباشد. همچنین داراي پرونده جاري بشماره 599162-1392/09/13 بابت شکایت 
مردمی از ملک بازدید شده میباشد. اخطاریه بشماره 3/85/ن-1396/03/30 از ناحیه 3 
شهرداراي منطقه 4 دارد و به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر 
نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص کسري پارکینگ و تعداد واحدها و مقدار عقب 

نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
//متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

45
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دو باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 282-96 مورخ 96/12/12 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14,300,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2860000(دو 
میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 121.76  0
 

65000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/11 4/97/5542 تجدید 
نظر

رشت - 
جاده فومن 
-بلوار 
شهید 
افتخاري - 
مغازه هاي 
بزرگ 
اسدي

4-2-10405-58-1-0-0 45
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار قطعه پارکینگ 
تجاري، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

9,750,000(نه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1.5
 

65000  , 1360 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت عرصه 290.11 مترمربع،داراي بناي 
صددرصدتجاري در طبقه فوقانی به مساحت 166.37 مترمربع و طبقه تحتانی به مساحت 
83.5 مترمربع مجموع مساحت بنا 249.87 مترمربع و داراي سند مالکیت ، که برابر گزارش 
کارشناس محترم وقت مورخه 13/11/80 ( طی دستور شماره 28012 مورخه 8/11/80 ثبت در 
شهرداري منطقه دو رشت ) و صفه مشخصات ملک و محل ( سند رسمی) مشتمل بر سه باب 
مغازه فوقانی و چهار باب مغازه تحتانی بوده که از کل مساحت اعیانی از بابت یک باب مغازه 
در طبقه فوقانی به مساحت 93 مترمربع داراي راي  جریمه و از بابت یک باب مغازه به 
مساحت 50 مترمربع  داراي راي اعاده به وضع سابق کمیسیون ماده صد طی شماره 5967 
مورخه 28/11/74 میباشد ، که مالک پس از آن اقدام به تبدیل وضعیت در طبقه فوقانی از 
سه باب به دو باب و تبدیل وضعیت در طبقه تحتانی در طبقه تحتانی از چهار باب به دو باب 
را نموده اند . طبقه تحتانی شامل : 1- یکباب مغازه به مساحت  39  مترمربع  که واحد صنفی 
نقاشی خودرو دائر میباشد 2- یکباب مغازه به مساحت  44.5  مترمربع  که واحد صنفی 
صافکاري خودرو در آن دائر میباشد و طبقه فوقانی شامل دو واحد تجاري شامل : 1- یک 
باب مغازه به مساحت 89 مترمربع که مورد استفاده واحد صنفی تعویض روغن خودرو و 
داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد  ( 1*6 )  متر طول میباشد . 2 - یک باب 
مغازه به مساحت 77.37 مترمربع که مورد استفاده  واحد صنفی نمایشگاه خودرو و داراي 
تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد  ( 1*5.50 )  متر طول میباشد .مغازه هاي فوق 
چهار ایستگاه کسري پارکینگ دارند . الزم به توضیح میباشد کل ملک فوق  برابر طرح 
تفضیلی در کاربري فضاي سبز طرح مرداب عینک قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**************

احتراما درپی مراجعه و ارائه مدارك مستند توسط متقاضی و برابر بازدید وکارشناسی صورت 
گرفته، این ملک قطعه زمینی داراي سند مالکیت  به مساحت عرصه 290.11 مترمربع و سند 
اعیان ششدانگ سه باب مغازه فوقانی وچهارباب مغازه تحتانی میباشد.که از بابت 93 
مترمربع  در طبقه فوقانی  (ماشین شویی)داراي راي جریمه و 50 مترمربع درطبقه تحتانی( 

45
5
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انبارمرغداري) داراي راي اعاده به وضع سابق برابر شماره راي 5967 مورخ 74/8/27 
  . کمیسیون محترم ماده صد میباشد

در وضعیت موجود به مساحت 15.96 مترمربع ( به ابعاد 1.20*13.3 ) ازعرصه مساحت ملک 
کسر و با ملک همجوار در وضعیت شرقی تجمیع گردیده است . که درسندمالکیت قید نشده 
است . عرصه موجود این ملک زمینی به مساحت 274.15 مترمربع که یک دستگاه ساختمان 
تجاري تحتانی ،فوقانی که در سال 60 احداث گردیده که طبقه فوقانی آن دو باب مغازه  و 

.طبقه تحتانی نیز دوباب به شرح زیر میباشد
طبقه فوقانی: 1- یک باب مغازه به مساحت 89.25 مترمربع که مورد استفاده شغل نمایشگاه 
اتومبیل واحد صنفی نمایشگاه خودرو و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد  
(7.80*1.20) متر طول میباشد . که قبال مورد استفاده ماشینشوئی بوده و مساحت آن 93 
مترمربع اعالم گردیده بود .  2 - یک باب مغازه به مساحت 79.25 مترمربع که مورد استفاده 
شغل تعویض روغن داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد  (7.80*1.20) متر 
طول میباشد . و فاقد راي کمیسیون است .   -   طبقه تحتانی : 1 – یک باب مغازه که برابر 
سند مالکیت دو باب بوده به مساحت 41.03 که مورد استفاده شغل صافکاري خودرو میباشد 
که قبال بصورت انبار مرغداري وبه مساحت 50 مترمربع اعالم گردیده وداراي راي کمیسیون 
اعاده به وضع سابق میباشد . 2 – یک باب مغازه  که برابر سند ماکیت دوباب بوده ،به 

مساحت 42.51 مترمربع مورد استفاده شغل نقاشی خودرو و از این بابت فاقد راي کمسیون 
 . است.مغازه هاي فوق چهار ایستگاه کسري پارکینگ برابر ضوابط سال ساخت دارند
با در نظر گرفتن مساحت موجود ازسند مالکیت274.15 مترمربع و برابر صورتجلسه 

96/11/18 واحد نقشه برداري  به مساحت 32.15 مترمربع هم از مساحت عرصه و هم اعیان 
تجاري در طبقه فوقانی در طرح مسیر بلوار شهید افتخاري و به مساحت 219.89مترمربع از 
اعیانات  ( به مساحت136.35 مترمربع در طبقه فوقانی و به مساحت 83.54 مترمربع در 
طبقه تحتانی) وبه مساحت 242 مترمربع از عرصه در طرح کاریري فضاي سبز مجاور پهنه 

.آبی قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
درپاسخ به تصمیم شماره 5026/96/4 مورخ 96/12/19کمیسیون تخلفات ساختمانی برابر 
بررسی به عمل آمده ، ونظربه تطابق مساحت ها ي ،کارشناس محترم دادگستري و 

کارشناسی شهرسازي ، بند الف -داراي راي جریمه و بندج- داراي راي اعاده به وضع سابق 
و بند ب- فاقد راي میباشد و اختالف مساحت در بند د- صحدت گزارش قبلی کارشناسی به 

    .مساحت 42.51 مترمربع اعالم میگردد
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 495,000,000(چهارصد و  نود و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 4/97/5547 رسیگی 
 مجدد

--
قاسمیه-قلی
زاده

4-3-10068-31-1-0-0 45
6

باستناد نظریه هیات 3 نفره کارشناسان بشماره 262958 مورخ 96.12.24که  سال 
وقوع تخلف را سال 1393اعالم نموده که با اوضاع و شرایط موجود ملک انطباق دارد، 
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 

راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل (برابرنظریه کارشناسی شماره 73113
 مورخ94.05.21) معادل 820000000(هشتصد و  بیست میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 144.79  0
 

3300000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما سند ارایه شده ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 111 مترمربع (مطابق 
سند تفکیکی) که وضعیت موجود آن برابر نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی 103.68 
مترمربع اعالم شده است. در حال حاضر مالک بر روي 100% عرصه فوق، بدون مجوز اقدام به 
احداث یک باب مغازه به مساحت 103.68 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 41.11 

مترمربع با مصالح فلزي و قدمت سال 93 نموده است. کل زیربناي احداثی خارج تراکم است. 
مطابق ضوابط جاري، 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. برابر خط پروژه شماره 1416 فاقد 

/عقب نشینی است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد./ع.ا
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

261342-96/12/22 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   60000(شصت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 44.41  0
 

50000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/04 4/97/5553 بدوي رشت بلوار 
شیون 
فومنی 
نرسیده به 
گوچه شهید 
 رهبر

4-3-10284-103-1-0-0 45
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 44.41 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 
طبقه در مرحله بهره برداري بشغل تراشکاري با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در 
سال 1360 داراي تابلوي تبلیغاتی به مساحت 1 * 3 متر مربع از نوع بنر که به استناد ضوابط 
قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي اخطاریه بشماره 3/316/ن- از ناحیه 3 شهرداري منطقه 
4 میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 46-1392/10/28 فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب 

جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

45
7

با توجه به محتویات پرونده و توجها به گزارش شهرداري و احراز تخلف ساختمانی با 
ارجاع امر به هیات کارشناسی پیرامون استحکام بنا حسب نظریه هیات کارشناسان 
طی شماره 27/875/م مورخ 1396/11/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می 

گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي 
به جریمه با ضریب هفتاد و پنج صدم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 44/3 
متر مربع بناي خارج از تراکم بمبلغ 47,844,000(چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  

چهل و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 44.3  0.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/08 4/97/5555 بدوي رشت - 
معلولین - 
استقامت 
دوم - مالک 
اشتر - بعد 
از کوچه 
بهار - 
روبروي 
کوچه پیمان

 

4-2-10225-130-1-0-0 45
8

با توجه به محتویات پرونده و توجها به گزارش شهرداري و احراز تخلف ساختمانی با 
ارجاع امر به هیات کارشناسی پیرامون استحکام بنا حسب نظریه هیات کارشناسان 
طی شماره 27/875/م مورخ 1396/11/25 استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می 

گیرد لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4ماده صد قانون شهرداریها راي 
به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 46 متر مربع 
بناي داخل تراکم بمبلغ 6624000(شش میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 46  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

ضمنا با توجه به تخریب بناي تجاري کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . سایر 25  0
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی  58.5 مترمربع بدون مجوز  یک باب 
ساختمان مسکونی به صورت یک طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت یک باب مغازه و 
مسکونی )در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 80 مترمربع با قدمت تقریبی سال 91 با 
مصالح بتنی احداث گردیده و داراي  یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد.قابل ذکر 
است که واحد مسکونی طبقه همکف با واحد مسکونی طبقه اول بصورت دوبلکسی مورد 
استفاده قرار میگیرد.به سطح تقریبی 1 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان فرعی 
قرار دارد.از اعیانات به سطح 44.3 متر مربع خارج از تراکم و به سطح 46 متر مربع داخل 
تراکم و به سطح 15.5 متر مربع بصورت مغازه تجاري میباشدمراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

احتراما برابر نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 260083 مورخ 1396/12/21 *****
*****.مبنی بر کارشناسی مجدد عین گزارش فوق تایید میگردد

مغازه فوق در مرحله نازك کاري بوده و فاقد فعالیت صنفی میباشد.همچنین واحد مسکونی 
.فوق خالی از سکنه میباشد

45
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  5,652,900(پنج 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102.78  1
 

55000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/22 4/97/5559 تجدید 
نظر

یخ 
سازي-خ. 
پاسکیاب--
8 متري

4-1-10615-16-1-0-0 45
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و نظر به قدمت بنا و اینکه ملک در کاربري 

مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد 
خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  880000(هشتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 160  0.1
 

55000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی دوبلکس با زیربناي 262.78 
مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 
تقریبی 200 مترمربع احداث گردیده است. (شایان ذکر است برابر خط عادي ارائه شده 
مساحت عرصه 300 مترمربع می باشد که پس از آن به مساحت 100 مترمربع از آن به صورت 
عادي تفکیک و واگذار شده است)بابت احداث اعیانات مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 4/97/5559 مورخ 1397/02/22 مبنی بر جریمه نقدي می 
باشد. پس از آن خالفی مشاهده نگردید.  به استناد خط پروژه 1672 مورخ 1396/10/02 به 
مساحت  125.42 مترمربع در تعریض بلوار 51 متري واقع شده است. حالیه تقاضاي مجوز 
حفاري به طول 9 متر در معبر خاکی و 2 متر در معبر با پوشش موزائیکی، جهت نصب 
.انشعاب آب را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

45
9

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مرتضی فرحناك تازه آبادي گلوندانی موضوع 
گزارش شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر احداث یکباب مغازه به مساحت 26.85 
مترمربع و بالکن تجاري به مساحت 4.9 مترمربع ، با توجه به انتخاب کارشناس وفق 
مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 85000000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه 
کارشناسی به شماره 264677 مورخ  96.12.26 به مبلغ 17000000(هفده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 31.75  0
 

202500  , 1382 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/04 4/97/5564 بدوي رشت -بلوار 
شیون 
فومنی - 
بعد از ستاد 
نیروي 
انتظامی - 
سمت جاده 
 جیرده

4-2-10143-123-1-0-0 460

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 26.85 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه به 
زیربناي کلی 31.75 مترمربع احداث گردیده(با مصالح بنایی)  که به سطح تقریبی 4.9 متر 
مربع آن به صورت بالکن از جنس چوب با قدمت سال 82 میباشد.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 1.2 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 35 متري ***

****.قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري یک قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 37,500,000
(سی و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  1.25
 

1200000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 4/97/5571 تجدید 
نظر

دروازه --
الکان - 
-فجر

4-3-10252-95-1-0-0 461

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از 
ملک و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  45000000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 15  2.5
 

1200000  , 1391 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه اعتراضیه، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز (احداث یک طبقه مازاد) 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس 
ناظر ساختمان، ضرورت قلع آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 172,332,000
(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  سیصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 95.74  1.5
 

1200000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 90.54 مترمربع که از بابت اعیان 
یک طبقه بر روي یکباب  مغازه فاقد بالکن به زیر بناء 205.20 مترمربع همکف تجاري به 
به شغل لوازم آرایشی وبهداشتی داراي تابلوي )صورت یک باب به مساحت 30 مترمربع
(به ابعاد 1متر *0.8متر LED تبلیغاتی بنر معمولی به ابعاد 2.5متر *1متر و همچنین تابلوي
وپارکینگ وراه پله به مساحت 70 مترمربع وطبقه اول به مساحت 105.20 مترمربع(که به 
مساحت 5.20 مترمربع از آن به صورت کنسول به طرف خیابان است)داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 8790 مورخه 88/05/20 بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف 
تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 1994 مورخ 1396/09/22 پالك فوق به مساحت 

تقریبی 25.60متر مربع در تعریض خیابان 18متري حد شرق و کوچه 6متري حد جنوب و پخ 
دو گذر قرار دارد.حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده داراي خالف به قدمت تقریبی 5 سال 

:به شرح زیر میباشد
تبدیل پارکینگ به تجاري به مساحت 15 مترمربع-1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 9.46 مترمربع-2
احداث یک طبقه در یک واحد مسکونی بر روي اعیان قبلی به مساحت  95.74 -3
مترمربع(به مساحت 5.20 مترمربع از آن به صورت کنسول به طرف خیابان است)

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 9.46 مترمربع-4
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-5

در ضمن الزم به ذکر است که قسمتی از سوابق کارشناسی ،خالف وفیش درآمدي به دلیل 
جانمائی غلط در کارشناسی قبلی ،به اشتباه در کد نوسازي 173-10252-3-4 بوده که نیاز 
به تغییر کد نوسازي وانتقال سوابق پرونده به کد درست 95-10252-3-4 میباشد که جهت 

اظهار نظرو اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

461

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع ضمن نقض راي 
بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 247,500,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.از مقدار 247500000 ریال به مقدار 

123750000 ریال مربوط به مغازه بابک لطیفی سوسفی و مقدار 123750000 ریال 
مربوط به مغازه خانم سامره علیزاده می باشد.

جریمه 50  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/02/04 4/97/5575 تجدید 
نظر

متري  16-
سمیه-نرسی
ده به بن 
بست 
-کامرانی

4-3-10410-319-1-0-0 46
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي بابک لطیفی سوسفی و سامره علیزاده نسبت به راي شماره 
4.95.2928 مورخ 95.9.22 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي برابر نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 12416 مورخ 97.1.30 ارزش سرقفلی به مبلغ 2300000000ریال ؛ 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش به مبلغ 460000000(چهارصد و  شصت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.از مقدار 460000000 ریال مبلغ 171000000 ریال مربوط به مغازه سامره علیزاده و 
289000000 ریال مربوط به بابک لطیفی سوسفی می باشد.  

جریمه 86.66  0
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/04 4/97/5575 تجدید 
نظر

متري  16-
سمیه-نرسی
ده به بن 
بست 
-کامرانی

4-3-10410-319-1-0-0 46
2

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی بمساحت 41.2 متر مربع شامل اعیان بصورت ساختمان 
احداثی و خالف ساز 2 طبقه با اسکلت فلزي و زیربناي بمساحت 81.83 متر مربع با قدمت 
در سال 1395 بوده و از بابت اعیانات احداثی داراي راي غیابی کمیسون بدوي بشماره 
2928/95/4-1395/09/22 میباشد. لذا طی نقشه برداري جدید ارائه شده از سوي مالک 

:خالفهاي ساختمانی بشرح زیر اعالم میگردد
احداث یکباب مغازه خالف ساز به مساحت 17.58 متر مربع  که از این مقدار داراي بالکن  -1
در نیم طبقه بمساحت 4.83 متر مربع است. بمساحت 4.31 متر مربع از بالکن در حد 1/3 و 

.بمساحت 0.52 متر مربع از بالکن خارج از حد 1/3 میباشد
احداث یکباب مغازه خالف ساز و بمساحت 64.25 متر مربع متر مربع که از این مقدار  -2
.بمساحت 28.44 متر مربع در همکف و بمساحت 35.81 متر مربع در طبقه 1 میباشد

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3
با توجه به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک فاقد عقب نشینی است.  مراتب جهت 

//صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم هما شیرپور محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 

54/18 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 5,942,869
(پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  دو هزار و  هشتصد و  شصت و  نه)  ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 54.18  0.5
 

219375  , 1380 طبقه مازاد بر تراکم 1397/02/04 4/97/5577 بدوي -
حمیدیان-
خیابان 
نوبهار - 10 
متري 
سکوتی - 
روبروي بن 
بست 
یازدهم - 
سوپر 
مارکت نو 
بهار

4-2-10235-316-1-0-0 46
3

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1380) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 1151-96 مورخ 96/12/16 به مبلغ 17/000/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 28/54 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 3400000(سه میلیون و  چهارصد هزار )  

ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 28.54  0
 

219375  , 1380 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد 

و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 25/64 متر مربع به پرداخت یک دهم برابر 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  562,478(پانصد و  شصت و  دو 
هزار و  چهارصد و  هفتاد و  هشت)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 25.64  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 54.18 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان دو 
اشکوبه مشتمل بر یک باب مغازه  به زیربناي کلی 108.36 مترمربع  با قدمت سال 80 با 
مصالح آجري احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر 
خط پروژه شماره 745 به سطح تقریبی 7.9 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 12 
متري حد جنوب قرار دارد.از اعیانات به سطح  25.64 متر مربع داخل تراکم و به سطح 
28.54 متر مربع به صورت واحد تجاري و به سطح 54.18 متر مربع به صورت طبقه مازاد 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
(تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه) محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه 

شماره 729 مورخ 97/1/29 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 250,000,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 50000000(پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 98.42  0
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/02/15 4/97/5586 تجدید 
نظر

رشت جاده 
فومن-ولک
س 

-وربروي 
بلوار 
تندگویان-
 صافکاري

4-2-10405-26-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی فاقد سند مالکیت ،به مساحت عرصه  78.42 
مترمربع و داراي  یک باب مغازه به مساحت 78.42 مترمربع که  جهت استفاده شغل 
صافکاري خودرو دائر میباشد . ملک فوق برابر طرح تفضیلی در کاربري فضاي سبز طرح 
مرداب عینک قرار دارد.  همچنین تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی 

یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

*****************************************
*********************************************************

*********

احتراما در پی تصمیم کمیسیون برابر شماره راي 4/96/3574 مورخه 1396/09/18 و مراجعه 
 و ارائه مدارك توسط مالک،  طی بازدید و کارشناسی صورت گرفته ،  این ملک  قطعه زمینی 
فاقد سند مالکیت به مساحت عرصه 78.42 مترمربع که داراي اعیان صددرصد اشغال یک 
باب مغازه به مساحت 78.42 مترمربع و بالکن تجاري به مساحت 20 مترمربع که جهت شغل 

 . صافکاري خودرو دائر میباشد
میزان کاربري ها برابر صورتجلسه پیوست مورخه 96/5/30 کارشناسان محترم واحد نقشه 

: برداري
به مساحت 2.30مترمربع هم  از عرصه و هم از اعیان در مسیر توسعه بلوار45 متري  - 1

. شهید افتخاري قرار دارد
به مساحت 0.22 متر مربع هم از عرصه و هم از اعیان در طبقه همکف و هم از اعیان  - 2

. بالکن مغازه در حریم کیفی فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد
به مساحت 37.86 مترمربع هم از عرصه و هم از اعیان در طبقه همکف و به مساحت  - 3
. 19.78 متر مربع از بالکن مغازه در حریم کیفی فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد

به مساحت 37.04 مترمربع از باقیمانده عرصه و اعیان ملک برابر طرح تفضیلی در  - 4
. کاربري فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد
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.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، همچنین ارائه رضایت نامه محضري از 
مالکین مشاع ،ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري 
بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل 
(برابر نظریه کارشناسی شماره 15705 مورخ 97.02.04 ) معادل 120800000(یکصد و  
بیست میلیون و  هشتصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در 
خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 33.58  0
 

455625  , 1385 توسعه بناي تجاري 1397/02/08 4/97/5628 تجدید 
نظر

خ -
بهشتی-روب
روي ستاد 
سپاه جنب 
الستیک 
-گلدستون

4-2-10263-10-1-1-0 46
5

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج 

میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده یک باب مغازه به مساحت 85.36 مترمربع (مطابق سند) داراي 
بالکن به مساحت  37.04 مترمربع و داراي پروانه و پایانکار ساختمانی می باشد. از بابت 
احداث بالکن راي کمیسیون ماده صد به شماره 10796 به تاریخ 1381/11/06 دریافت نموده 
است. برابر حدود قید شده در سند مالکیت تفکیکی، حد غرب مغازه فوق به حیاط مشاعی 
محدود است که پس از دریافت پایانکار ، مالک برخالف قانون تملک آپارتمانها محدوده ي 
طول سه متر عقب سازي در حد غرب را (به مساحت 33.58مترمربع با قدمت 10 سال) 
ضمیمه مغازه نموده برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی  مساحت وضع موجود مغازه 
118.94متر مربع و مساحت با لکن  35.72 متر مربع میباشد که بابت آن سوابقی ارایه نشده 
است.  مغازه فوق داراي فعالیت صنفی «فروشگاه مبلمان» و همچنین تابلوي تبلیغاتی بنر 
 معمولی  به ابعاد 11.5متر* 1.10 مترمی باشد.لذا  موارد خالف بشرح ذیل است

 توسعه بناي تجاري بسطح 33.58متر مربع با قدمت حدود 10سال -1
کاهش سطح بالگن بمساحت 1.32 متر مربع-2

  با توجه به سال وقوع تخلف تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند -3
به استناد خط پروژه شماره شماره 2659 مورخ 1395/07/17ملک فوق بمساحت 29.75متر  
.مربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري قرار دارد  مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدصفایی چوبري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً بمساحت 

15.43 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 23145000(بیست و  سه 
میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 15.43  1.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 4/97/5652 بدوي رشت -  
بلوار شیون 
- فومنی - 
روبروي 
آسایش 5 - 
(ابتداي 
جاده جیرده 
- جنب 
آسایش 4)

4-2-10152-48-1-0-0 46
6

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 5
 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 132 مورخه 1384/08/09 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 254.24 مترمربع صادر گردیده است. (در فرم 
پیش نویس پروانه 0.32 مترمربع خطاي محاسباتی در جمع ستون کاربري ها وجود دارد لکن 
همین عدد 254.24 مترمربع مبناي بقیه محاسبات قرار گرفته است) ساختمان در حال بهره 
برداري است. از بابت تبدیل همکف به دو باب مغازه به مساحت هاي 15.64 و 22.10 مترمربع 
(مجموعا 37.74 مترمربع) ، افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به سطح 147.73 
مترمربع و احداث یک طبقه مازاد  به سطح 53.65 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 

 .شماره 12952-1387/07/17 می باشد
در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با سوابق فوق به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات اول تا چهارم به سطح کلی 15.43 مترمربع -1
احداث سایه بان متصل به ساختمان با سازه فلزي و سقف ایرانیت در قسمتی از حیاط  -2

.خلوت سراسري به سطح 2.72 مترمربع. جهت تامین پارکینگ
با توجه به نقشه برداري ارایه شده، 1 واحد کسري پارکینگ دارد که به دلیل تبدیل  -3
پیلوت به تجاري ایجاد شده است ، لذا مشمول یک واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد 
بود. لکن در صورت پذیرش سایه بان احداثی (بند 2) فعال کسري پارکینگ منتفی خواهد 

.شد
الزم به توضیح است در صورت پذیرش پارکینگ ، عرض درب سه لنگه در قسمت میانی می 
بایست حداقل در حدود 10 سانتیمتر در زمان پایانکار اصالح گردد. همچنین رعایت ارتفاع 
پیلوت در هنگام پایانکار الزامی است. برابر خط پروژه 464 مورخه 96/12/09 عقب نشینی 

/رعایت شده است. /ع.ا
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ373,212,000(سیصد و  هفتاد و  

سه میلیون و  دویست و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 88.86  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 4/97/5653 بدوي شهرك -
قدس--شع
بانی

4-3-10182-62-1-0-0 46
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 43-96/07/20 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت به زیربناي 483.25 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام فنداسیون از بابت 
اضافه بنا به سطح 26.3 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده مبنی بر جریمه نقدي و پروانه 
مرحله دوم به شماره 43-96/12/21 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می 

: باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در طبقه همکفبه سطح 0.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح  26.47 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح  26.47 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح  26.47 مترمربع -4

کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به سطح 9.28 مترمربع (در همکف و  -5
طبقات)

کسري فضاي باز به سطح 19.78 مترمربع -6
کسري فضاي سبز به سطح 4.68 مترمربع -7

ضمنا داراي کاهش بنا به سطح 1.74 مترمربع در زیرشیروانی می باشد.تا این مرحله کسري 
پارکینگ ندارد.اظهار نظر نهایی در خصوص اضافه بنا و تعداد پارکینگ موکول به اتمام 
عملیات ساختمانی و کفسازي و نصب درب همچنین ارائه نقشه برداري تایید نظام می 

 .باشد.مراتب جهت صدور دستور مقثضی تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( برابر نظریه کارشناسی شماره 11010 
مورخ 97.01.28)  معادل 440000000(چهارصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 41.09  0
 

3300000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/11 4/97/5661 بدوي دروازه -
الکان-16 
متري 
سمیه-روبر
وي کارخانه 
عادلی-روبر
وي ك 7- 
شیشه بري 
فرهنگ

4-3-10372-85-1-0-0 46
8

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
بمساحت 0.99مترمربع راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل معادل 

10602000(ده میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 99.  0
 

3300000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون بشماره 4/96/4360-1396/09/14 و به استناد مدارك جدید و 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار مکان بازدید شده بصورت 
یکباب مغازه بمساحت 20.05 متر مربع با قدمت در سال 1375در حال بهره برداري بصورت 
مغازه شیشه بري که مالک در سال 1395 اقدام به توسعه بناي تجاري بصورت احداث یک 
طبقه در طبقه اول بمساحت 21.04 متر مربع در مرحله سفت کاري نموده که از این مقدار 
بمساحت 0.99 متر مربع ان بصورت کنسول به سمت شارع عام میباشد.  داراي یک واحد 
کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط جدید میباشد. از بابت احداث بدون مجوز راي 
کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/5661-1397/02/11 و راي کمیسیون ماده صد بشماره 
4/97/5870-1397/04/06 صادر گردیده است . مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 

//تقدیم میگردد//ر.ي
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي علی نظري مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح احداث بناي تجاري (مغازه) به مساحت 11 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 7260000(هفت میلیون و  دویست و  
شصت هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد. ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق 

االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد.

جریمه 11  3
 

220000  , 1378 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/18 4/97/5662 بدوي بلوار شهید 
بهشتی - 
حد فاصل 
ورودي 
شهرك 
مفتح و 
کوچه 
فالحی- 
نمایشگاه 
اتومبیل 
ایمان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 120 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه 
(بنگاه ماشین) به زیربناي تقریب 72 مترمربع  با قدمت تقریبی سال 85 با مصالح آجري 
احداث گردیده و داراي فضاي باز تجاري به سطح 48 متر مربع میباشد.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم شده 
حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار 
نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه خط پروژه 

امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما برابر نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 241133 مورخ 96/11/29 مبنی بر ******
کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 257 متر مربع  یک باب مغازه به 
زیربناي 120 متر مربع و سرویس بهداشتی و دفتر کار  به مساحت 18.11 متر مربع احداث 
گردیده است که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 9960 مورخ 

1378/12/23 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه در 
وضع موجود پالك فوق به 2 قسمت تفکیک گردیده که پالك مورد گزارش داراي عرصه به 
سطح 149.93 متر مربع  و اعیانات به زیربناي 96.71 متر مربع  به صورت نمایشگاه ماشین 
میباشد.با توجه به راي کمیسیون و همچنین نسبیت مساحت عرصه مغازه ها به یکدیگر 
پالك مورد گزارش داراي اضافه بناي همزمانساز به سطح تقریبی 11 متر مربع میباشد.به 
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت صدور دستور 

*******.مقتضی تقدیم میگردد
برابر خط پروژه شماره 849 به سطح 7.2 متر مربع از اعیان در تعریض اتوبان 51 متري حد 

.شمال قرار دارد

قابل ذکر است با توجه به مستندات ارائه شده بر روي پالك نسقی (کل پالك) پروانه ***
ساختمانی به شماره 50 مورخ 72/5/23  به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
****.مسکونی صادر گردیده بود و عوارض احداث آن نیز پرداخت گردیده بود
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي همزمانساز  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 
1,236,375(یک میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 10.99  0.5
 

225000  , 1376 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/03/01 4/97/5665 بدوي -
یخسازي--

26

4-1-10406-4-1-0-0 470

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ساختمان دو اشکوبه بوده که از بابت طبقه همکف به 
صورت پیلوت جهت پارکینگ و طبقه اول به صورت مسکونی داراي پروانه به شماره 355 
مورخ 1372/12/24 مورخ 1372/12/24 و پایانکار به شماره 15925 به زیربناي 173 متر مربع 
میباشد.حالیه بعد از پایانکار فوق و با مجوز شهرداري وقت به شماره 1/33/1582 مورخ 
1376/4/19 نسبت به تبدیل 64 متر مربع از پارکینگ به مسکونی موافقت گردیده است 
(الزم به ذکر است در سوابق موجود در پرونده اشاره اي به تامین یا کسري پارکینگ 
نگردیده است.).با توجه به نقشه هاي تایید نظام ارائه شده داراي مابه التفاوت نسبت به 

:پایانکار صادره به شرح ذیل میباشد
 اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به سطح 1.54 متر مربع -1

.تبدیل فضاي پیلوت به زیربناي مسکونی به صورت همزمانساز به سطح 1.93 متر مربع-2
اضافه بنا همزمانساز در طبقه اول به سطح 5.12 متر مربع-3

احداث راه پله به بام  به صورت همزمانساز به سطح 11.63 متر مربع-4
به استناد خط پروژه شماره 592 فاقد عقب نشینی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور 

.پایانکار جدید را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما با توجه به وضع گزارش فوق ، پایانکار به شماره 642880 مورخ 1396/6/09******
 صادر گردیده.حالیه با توجه به نقشه هاي اصالحی تائید نظام داراي مابه التفاوت همزمانساز 
بابت تبدیل فضاي پیلوت به زیربناي مسکونی به سطح 10.99متر مربع میباشد. مراتب جهت 

********.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضمن  نقض راي بدوي ، با توجه به نامه شماره 38370 
مورخ 97.03.02 شهرداري مبنی بر قدمت باالي ملک (سال 58) و اینکه در سالهاي 
ماضی بالمانع دریافت نموده و حالیه مبادرت به انجام تعمیرات بدون تخریب دیوارهاي 
قدیمی پیرامونی وافزایش بنا نموده اند ، لذاموضوع از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد. 

سایر 112  0
 

1020000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/05 4/97/5673 تجدید 
نظر

شهداي --
گمنام-قربان
ي
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توضیحات بازدید  مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی که  بشرح ذیل گزارش می گردد
ملک شاکی یکباب خانه و یالئی یک طبقه داراي عرصه بمساحت 142.5 متر مربع طبق  -1
سند  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 146.12 متر مربع که مساحت 
عرصه وضع 3.62 متر مربع از سند بیشتر است  و اعیان بمساحت 95.17 متر مربع که بدون 
مجوز و خالفساز با مصالح سنگ بلوك وقدمت حدود 37 سال (تاریخ نصب کنتور برق 
1358/04/25)احداث شده است برابر طرح تفصیلی بناي احداثی بمساحت 90.72متر مربع  
داخل تراکم و بمساحت 4.45 متر مربع خارج تراکم  میباشد به استناد خط پروژه شماره 
1268 بمساحت حدود 12.90 متر مربع (7.90 متر مربع از اعیان و مابقی از عرصه )در تعریض 

بن بست هاي 6متري حد شمال و غرب قرار دارد
ملک متشاکی یکباب خانه ویالئی یک طبقه که بدون رعایت عقب نشینی و بدون  مجوز  -2 
و خالفساز با قدمت سال جاري در حال احداث می باشد عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري است برابر پالن معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت حدود 92.60متر مربع (طبق 
سند )  و اعیان بمساحت حدود 87 متر مربع میباشدملک فوق برابر خط پروژه 1268بمیزان 
تقریبی 44.64مترمربع از اعیان  داراي عقب نشینی میباشد  که مساحت باقیمانده به کسر 
عقب نشینی کمتر از 74 متر است همچنین ملک فوق قبال بابت اعیان قدیمی با زیربناي 
75.58 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده100بشماره 2065مورخ1385/02/23و تجدید نظر 
بشماره 4349مورخ 1385/03/29بوده که درحال حاضر اعیان قبلی تخریب شده و احداث 
بناي جدید شده است لذا برابر طرح تفصیلی بناي احداثی بسطح 38.36 متر مربع داخل 
 تراکم و بسطح 48.64متر مربع خارج تراکم میباشد تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارد
ملک فوق داراي شکایت از همسایه مجاورمیباشد  ضمنا ملک شاکی به شماره درخواست 
638073 گزارش شده است همچنین متشاکی داراي درخواست موقعیت مکانی جاري 
  بشماره درخواست 638133 میباشند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

حالیه با توجه به نامه دبیر کمیسیون ماده صد مورخ 1396/03/29 در خصوص مقدار عقب 
نشینی و کاربري ملک سوال شده که پیرو گزارش قبلی مقدار عقب نشینی ملک شاکی و 
متشاکی اعالم شده و گزارش قبلی مورد گواهی می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

 میگردد
*****************************

احتراما با توجه به تصمیم کمیسیون ماده به شماره و تاریخ 8798-97/01/26 و با توجه به 
بازدید به عمل آمده گزارش کارشناس قبلی عینا تایید می گردد.لیکن برابر درخواست مالک 
در خصوص قدمت بنا ،بر اساس بازدید صورت گرفته و مستندات موجود ملک فوق بر اساس 
فیش برق داراي اعیان قدیمی با قدمت سال 58 و از آن بابت داراي راي کمیسیون ماده صد 
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 : بوده و که مالک در سال 95 بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی از قبیل
 برچیدن کامل سقف و اجرا کامل سقف جدید -1

 باالبردن ارتفاع دیوار (بر روي دیوار قبلی -2
 تغییر معماري داخلی -3

قابل ذکر است دیوارهاي پیرامون قدیمی تخریب نگردیده است (تصاویر به پیوست می 
باشد) و تعمیرات بر روي دیوار هاي قدیمی صورت گرفته لیکن تعمیرات به صورت کلی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اردشیر محمدبیگلو موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقه اول بمساحت 1.61 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1
 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 224000(دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 1.6  1
 

140000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/23 4/97/5682 بدوي -
حمیدیان--
ایثار
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 209-70/10/05 و پایانکار شماره 
23487-74/11/17 به صورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 
190.54 مترمربع صادر شده است. با توجه به بازدید و نقشه برداري ارایه شده توسط مالک 

:داراي تخلفات ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 16.66 مترمربع (همزمانساز با قدمت سال 74) -1

احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط به سطح 2.48 مترمربع. (همزمانساز با قدمت  -2
سال 74)

تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 68.23 مترمربع (با قدمت سال 78) -3
اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 1.6 مترمربع (همزمانساز با قدمت سال 74) -4

احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به سطح 103.49 مترمربع (با قدمت سال 85) -5
با توجه به ضوابط زمان وقوع تخلف 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد (قدمت سال  -6

(78
عرض حیاط خلوت سراسري از 2 متر به 1.8 متر تقلیل داده شده که با همین وضعیت 
پایانکار صادر شده است و حالیه طبقات اول و دوم نسبت به پالك مجاور اشرافیت دارند. 
دسترسی به حیاط خلوت سراسري صرفا از طریق واحد مسکونی همکف امکانپذیر می باشد. 
همچنین به وسیله دیواري به طول تقریبی 5.2 متر و ارتفاع دو متر ، حیاط جنوبی به دو 
قسمت مستقل تقسیم شده است و واحد مسکونی همکف به هر دو قسمت حیاط دسترسی 
دارد. برابر تفکیک با معابر 10 متري و در مقایسه با وضع موجود فاقد عقب نشینی است. 

//ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1357) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره ع/301/6 مورخ 1397/02/15 به مبلغ 987/350 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 28/21 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 197470(یکصد و  نود و  هفت هزار و  

چهارصد و  هفتاد)  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 
خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 28.21  0
 

50000  , 1357 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/25 4/97/5685 تجدید 
نظر

نخود 
چر-امام 
حسین--6 
متري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه نسقی فاقد بالکن به زیربناي 28.21 متر 
مربع بوده که بدون مجوز با مصالح بلوك سیمانی و با قدمت سال 57 احداث گردیده 

است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است در بازدید مشاهده گردید که مغازه فوق 
به همراه دو باب مغازه دیگر به صورت یکپارچه بر روي قطعه زمینی به مساحت تقریبی 70 
متر مربع احداث گردیده و مغازه فوق داراي فروشنامه جدا بوده. برابر خط پروژه شماره 968 
کل مغازه مورد نظر در تعریض کوچه 10 متري حد جنوب و 12 متري حد شرق میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست حفاري گاز به طول 4 متر بر روي آسفالت قدیم را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100مبنی بر مشخص نمودن تاریخ تصویب *****
طرح از شهرداري قابل ذکر بوده که با توجه به دفترچه همسانسازي مصوب سال 83 اولین 
طرح جامع شهر رشت سال 1349 ابالغ گردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

*****.میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 225195 مورخ 96/11/08 مبنی بر *****
مشخص شدن تاریخ تصویب خط پروژه 968 از سوي شهرداري ، برابر اظهار نظر کارشناس 
مربوطه خط پروژه 968 و 2277 محدوده مورد نظر به ترتیب در سال هاي 84 و 87 تهیه 

*******.گردیده است .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تخلف 
اعالمی  بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 33,600,000(سی و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 20  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/18 4/97/5686 تجدید 
نظر

رشت - خ 
رودباري - 
بن بست 
کاج - 
ساختمان 
باران

4-3-10046-136-1-9-0 47
4

توضیحات بازدید ملک ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان که برابر پروانه وپایانکار قید شده در جدول 
کاربریها فاقد عقب نشینی میباشد.. حالیه مالک به صورت خالف اقدام به احداث بالکن غیر 
مسقف به مساحت تقریبی  20 مترمربع با مصالح فلزي و کف چوبی در قسمت باالي سقف 
طبقه چهارم که قسمت عقب سازي در طبقه 5 که به صورت مشاعی  میباشد به قدمت 
تقریبی یک سال نموده که مدارکی از بابت آن ارائه نشده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

.میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی هتل بزرگ گیالن موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به صورت رستوران مساحت 817.75 مترمربع 
،احداث بناي بدون مجوز بصورت 4 طبقه روي همکف به عنوان مهمانسراي ویژه به 
مساحت 1761.33 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 152152800000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به 
شماره 264287 مورخ  96.12.26 به مبلغ 30430560000(سی میلیارد و  چهارصد و  

سی میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 2579.08  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/02/23 4/97/5688 بدوي قسمتی از 
محوطه 
هتل-منظري
--ه

4-3-10116-401-1-0-0 47
5

در خصوص 41 واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 1025 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 5073750000(پنج میلیارد و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1025  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان موردنظر مجموعه ي هتل بزرگ گیالن (هتل کادوس) مشتمل بر اعیانات متعدد از 
جمله ساختمان اصلی هتل، و سایر بناهاي مرتبط با آن می باشد. از بابت ساختمان اصلی و 
تعدادي از ساختمان هاي وابسته به آن و همچنین احداث آالچیق تجاري (به صورت کافه 
سنتی) ، مجموعا به زیربناي 10327.63 مترمربع داراي گزارش کارشناسی و سوابق راي 
کمیسیون در بایگانی تخلفات ساختمانی است. طی بازدید , و برابر کروکی ارایه شده توسط 
مالک ، مشاهده می شود که عالوه بر مستحدثات فوق ، مالک در سال 96 ، برخالف اصول 
شهرسازي و بدون اخذ مجوز از شهرداري ، در قسمتی از محوطه اقدام به احداث رستوران 
در یک طبقه روي کرسی به زیربناي 817.75  مترمربع با اسکلت فلزي نموده، همچنین در 
قسمت دیگري از محوطه یک باب ساختمان 5 طبقه روي همکف با اسکلت فلزي و سقف 
بتنی به صورت مهمانسراي ویژه به زیربناي کلی 1761.33 مترمربع احداث کرده است که از 
بابت موارد فوق سوابقی مشاهده نمی شود. حالیه برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به 
شماره 4/96/4063-96/09/18 و برابر نقشه هاي ارایه شده از مالک ، تخلفات ذیل بر خالف 

:اصول شهرسازي به شرح ذیل اعالم می گردد
.احداث بناي تجاري بدون مجوز به صورت رستوران به مساحت 817.75 مترمربع -1

کسري پارکینگ تجاري جهت رستوران به تعداد 41 عدد با توجه به نقشه ارایه شده ي  -2
فعلی.(برابر ضوابط مصوب , یک عدد پارکینگ به ازاي هر 20 مترمربع)

احداث بناي بدون مجوز به صورت 4 طبقه روي همکف به عنوان مهمانسراي ویژه به  -3
.زیربناي کلی 1761.33 مترمربع

الزم به توضیح است که کسري پارکینگ مربوط به مهمانسراي ویژه برابر بند 1-9 ضوابط 
مصوب پارکینگ بر اساس ضوابط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 
محاسبه می گردد که طی نامه شماره ش ر - 209045-1396-25 مورخه 1396/10/17 از 
مرجع ذیربط استعالم گردیده ، لکن تا زمان تنظیم این گزارش هیچگونه پاسخی از اداره 
مربوطه داده نشده است. لذا در خصوص کسري پارکینگ ساختمان مهمانسراي ویژه فعال 
اظهارنظر نمی گردد و متعاقبا هر زمان که تعداد پارکینگ موردنظر مقرر گردد مجددا قابل 
گزارش خواهد بود. همچنین در خصوص ضوابط ویژه آتش نشانی جهت مجموعه مهمانسرا و 

 .رستوران نیاز به استعالم می باشد
ضمنا داراي نامه شکایت توسط جمعی از اهالی کوچه نسترن (معبر حد جنوب مهمانسراي 
ویژه) در خصوص اعتراض به ساخت و ساز غیر مجاز و همچنین ایجاد رمپ 4 متري داخل 
/کوچه به شماره 169331-96/08/24 ثبت در دبیرخانه شهرداري منطقه 4 می باشد. /ع.ا

-----------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/99/11495 مورخه 99/02/17 و پس از 
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: بررسی اعالم نظر هیئت کارشناسی رسمی پنج نفره موارد ذیل قابل ذکر می باشد
در زمان تنظیم گزارش قبلی بر اساس ضوابط وقت ، تعداد پارکینگ مورد نیاز هتل بر  -1
اساس ضوابط میراث فرهنگی و گردشگري و منوط به استعالم از آن مرجع در نظر گرفته 
شده بود، لکن پس از تصویب دفترچه نهایی طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 و ادغام 
ضوابط پارکینگ در آن ، ابالغی مورخه 97/03/23، ضوابط پارکینگ جهت هتل آپارتمان 
برابر بند 6-10-9 به صورت « نیم واحد پارکینگ به ازاي هر آپارتمان کمتر از 100 مترمربع و 
یک واحد پارکینگ به ازاي آپارتمان باالتر از 100 مترمربع به صورت سرپوشیده یا روباز» 
تعیین شد ، که الزم است جهت تکمیل گزارش در این مورد ، بر اساس این ضابطه نقشه 

.جانمایی پارکینگ توسط مودي ارایه گردد
هیئت کارشناسان ، رستوران مورد نظر را جزئی از ملحقات هتل درنظر گرفته و ضوابط  -2
پارکینگ آن را مشابه با ضوابط هتل دانسته است. حال آنکه بر اساس بند 6-10-2 ضوابط 
طرح تفصیلی ، پارکینگ مورد نیاز جهت رستوران صراحتا اعالم شده و از سوي دیگر بخش 
عمده خدمات دهی رستوران فوق نیز به مراجعه کنندگان خارج از هتل صورت می گیرد و 
عمال قابلیت بهره برداري به صورت مستقل از مجموعه هتل را داراست. ضمنا ، همچنان که 
پیشتر گفته شد ضوابط پارکینگ هتل و هتل آپارتمان مطابق بند 6-10-9 ضوابط طرح 
تفصیلی بر مبناي مساحت آپارتمان اقامتی یا تعداد اتاق موجود در هتل محاسبه می گردد و 
ضابطه ، ماهیتاً قابلیت استفاده جهت زیربناي تجاري رستوران را ندارد. همچنین در متن 
ضابطه پارکینگ براي رستوران اشاره اي به روباز بودن پارکینگ نشده است. لذا تعداد 

.کسري پارکینگ رستوران کماکان 41 عدد اعالم می شود
در خصوص قدمت ساختمان مهمانسرا در گزارش ارسالی به کمیسیون ، با توجه به  - 3
بررسی گزارشات قبلی که از سوي کارشناس وقت ناحیه به صورت غیابی در اواخر سال 95 
تنظیم گردیده  و برابر مشاهدات به عمل آمده ، در سال 96 عمده عملیات احداث ساختمان 
فوق به اتمام رسیده و تشکیل پرونده و ارایه مدارك نیز از سوي مودي در سال 96 صورت 
گرفته است. لکن با توجه به اینکه پیشاپیش ، ارزشگذاري سرقفل توسط هیئت کارشناسان 
بر اساس سال 94 و فارغ از تاریخ تخلف مندرج در گزارش شهرسازي صورت گرفته است لذا 

.به همین صورت در فرم تحلیل درج گردید
/مراتب جهت دستور مقتضی ارسال می گردد. /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 153,868,500(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  

شصت و  هشت هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 22.06  2.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 4/97/5691 تجدید 
نظر

-
رودباري-رف
-تاري

4-3-10002-78-1-0-0 47
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 81 - 96/11/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 
4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 689.1 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارایه شده ، به سطح 
22.06 مترمربع در همکف اضافه بنا خواهد داشت. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام 
عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. رعایت کلیه ضوابط 

/منضم به پروانه ، در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

47
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 8,395,450(هشت 
میلیون و  سیصد و  نود و  پنج هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 98.77  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 4/97/5707 تجدید 
نظر

رشت - 
عینک - 
خیابان 
شهید 
خرسندي - 
چهار راه 
پاسداران - 
مسجد امام 
جعفر صادق 
- کوچه 
روشن 
فکر-اولین 
فرعی سمت 
چپ

4-1-10638-32-1-0-0 47
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن در نسق نامه ارایه شده 107
مترمربع قید شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی دوبلکس در یک واحد 
مسکونی به زیربناي کل 98.77  مترمربع (برابر نقشه هاي معماري ارایه شده) با مصالح 
بلوك سیمانی و قدمت سال 90 احداث شده است. کل زیربناي فوق داخل تراکم می باشد. 
پارکینگ تامین می گردد. رعایت حیاط خلوت سراسري نشده است (به طوریکه در قسمتی 
از از عرض زمین حذف شده و در قسمتی به میزان 1.3 متر تقلیل یافته است). برابر خط 
پروژه شماره 2147 به سطح تقریبی 8.4 مترمربع از عرصه در تعریض معبر 8 متري قرار 

/دارد. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در معاینه از محل، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه در محوطه مشاعی محل 
هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ش/12/1013 مورخ 96/12/19 
ارزش سرقفلی سه باب مغازه به مساحت هاي 19، 8.5 و 9 مترمربع را به مبلغ 

547,500,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 109500000(یکصد و  نه میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
و درخصوص سه باب مغازه دیگر با متراژ تقریبی 50 مترمربع، باتوجه به عدم پیگیري 

سایر مالکین ساختمان، حکم به تخریب، صادر و اعالم می دارد 

جریمه 86.5  0
 

329063  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1397/02/22 4/97/5708 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
خ 

دانشجو-ك 
11و12

4-2-10294-8-2-1-0 47
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 20566437
(بیست میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد و  سی و  هفت) ریال صادر 
می گردد و باتوجه به اجراي حکم تخریب براي سه باب مغازه دیگر، کسري 2 قطعه 

پارکینگ تجاري، منتفی خواهد شد

جریمه 100  1.25
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث بارانداز، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 3,341,250(سه 
میلیون و  سیصد و  چهل و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 15  0.5
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان که داراي پروانه وپایانکار مندرج در جدول 
سوابق وبالمانع از شهرداري به شماره 2/33/9124 مورخه 79/04/14 میباشد.بعد از بالمانع 
واحد فوق به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي خالف ساز به مساحت 15 مترمربع 
در حیاط به قدمت تقریبی 10 سال نموده است.در ضمن کل پالك فوق داراي 6 باب مغازه در 
محوطه مشاعی بوده که مالکیت 3 باب ن مربوط به مالک آپارتمان مورد استعالم بوده به 
مساحت هاي  9 و  8.50 و  19 مترمربع مجموعا 36.50 مترمربع (مساحت مطابق نقشه 
معماري ضمیمه شده محاسبه شده والزم به ذکر است که مساحت تقریبی بوده و نقشه 
برداري ارائه نشده است)و3 باب آن مربوط به واحدهاي دیگر میباشد که به دلیل عدم اجازه 
ورود به آنها ،تعرفه نگردیده و مساحت آنها تقریبی 50 مترمربع واز بیرون ملک محاسبه 
شده است(بنا به دستور مدیریت محترم شهرسازي ومعماري منطقه مساحت ها تقریبی قید 
شده و براي مشخص شدن مساحت دقیق نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري از کل پالك 
وتعرفه آنها میباشد) که جهت اظهار نظر ودستورات بعدي تقدیم میگردد.قدمت مغازه ها 
تقریبا 10 سال میباشد.4 باب کسري پارکینگ تجاري دارد.برابر خط پروژه ضمیمه شده به 
شماره 2298 به مساحت تقریبی 5.60 مترمربع از عرصه مشاعی وبه مساحت تقریبی 18 
مترمربع از اعیان (13.50 مترمربع از آن مربوط به 3 باب مغازه در مالکیت پالك فوق بوده)در 

.تعریض کوچه هاي 8و10 متري وخیابان 16 متري قرار دارد

47
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در خصوص اعتراض آقاي محسن عبداهللا زاده سلیماندارابی نسبت به راي اصداري از 
کمیسیون تجدیدنظر بشماره دادنامه 4.96.4071 مورخ 96.8.20 مطروحه در دیوان 
عدالت اداري که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9609970903003661 
مورخ 96.10.23 به این کمیسیون ارجاع گردیده ، اعضاي کمیسیون با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش و اوراق و مدارك و مستندات پیوست در پرونده  و با درنظر 
گرفتن موارد نقص شعبه محترم 6 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت بررسی و اعالم سال وقوع تخلف ؛  و وصول نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري تحت شماره 37566 مورخ 97.3.1 مبنی بر اینکه تبدیل فضاي 
مسکونی به تجاري (توسعه تجاري ) در سال 1387 بوده، لذا اعضاء کمیسیون متفقاً 
راي شماره  4.96.4071 مورخ 96.8.20 مورد تاییدو مطابق موازین قانونی دانسته عینا 

آن را تایید و استوار مینماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 169.91  3
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1397/03/12 4/97/5713 رسیگی 
 مجدد

بلوار -
بهشتی--ش
هید نظري

4-3-10315-126-1-0-0 47
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در خصوص کسري پارکینگ راي تجدیدنظر عیناً تایید میگردد. جریمه 50  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب ساختمان بر روي زمینی داراي فروشنامه عادي به 
مساحت 61.15 مترمربع (براساس کروکی ارائه شده توسط متقاضی) می باشد.داراي اعیان به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت یک باب مغازه و مابقی پیلوت بانضمام دو 
طبقه به صورت یک واحد تجاري (کال در دو واحد تجاري) به زیر بناي کلی 198.91مترمربع 
می باشد.از بابت دو باب مغازه به مساحت کلی 29 مترمربع و دو طبقه مسکونی و پیلوت به 
مساحت 132 مترمربع و کنسول در هر طبقه به سطح 10.5 مترمربع داراي رآي کمیسیون 
ماده صد مورخه 82/7/24 و سوابق در واحد خالف می باشد.حالیه مالک با توجه به اخطاریه 
ناحیه 3 شهرداري رشت مراجعه نموده و با عنایت به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلف به صورت زیر می باشد
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 19.15 مترمربع -1

تبدیل راه پله مسکونی در همکف به سطح 10.70 مترمربع به راه پله تجاري -2
احداث باالبر در پیلوت و هر طبقه به سطح کلی 6.90 مترمربع -3

تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -4
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

تبدیل واحد مسکونی طبقه دوم به تجاري  به سطح 66.58 مترمربع که از این مقدار به  -5
سطح 7.73 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد

.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد-6
باستناد خط پروژه شماره 2402-95/02/05 فاقد عقب نشینی می باشد.قابل ذکر است از 
طبقات و یک باب مغازه به صورت فروش مبلمان مورد بهره برداري قرار می گیرد و مغازه 
دیگر به شغل فروشگاه پوشاك داراي فعالیت صنفی می باشد. فاقد تابلوي تبلیغاتی می 

باشند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

47
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
بناي مسکونی بااعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 15,035,625(پانزده میلیون و  سی و  پنج هزار و  ششصد و  

بیست و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 27  1.25
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 4/97/5715 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
جنب 

مدرسه عمو 
-پور

4-2-10287-49-1-0-0 48
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي باستناد تبصره 3 
در خصوص توسعه تجاري بمساحت 1.5مترمربع وبالکن بدون مجوز بمساحت 8.5 

مترمربع بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 5,500,000(پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 10  2.5
 

220000  , 1379 بالکن بدون پروانه 1397/02/29 4/97/5715 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
جنب 

مدرسه عمو 
-پور

4-2-10287-49-1-0-0 48
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه دوبلکسی بانضمام سه باب مغازه بر 
روي عرصه مطابق سند به مساحت 190 مترمربع (قطعه بیستم تفکیکی) می باشد.از بابت 
اعیانات به صورت یکباب خانه و دو باب مغازه داراي بالمانع 2/33/33667-81/10/17 می 
باشد (که از بابت احداث دو باب مغازه به سطح 29.70 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد 
به شماره 649-74/02/24) و مجددا از بابت احداث یکباب مغازه به سطح 13.8 مترمربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 15282-83/11/04 می باشد.طی بازدید مشاهده 

 گردید
مغازه اول از سمت شرق داراي بالکن بدون مجوز به مساحت تقریبی 7 مترمربع بوده  -1
همچنین بدون مجوز نسبت توسعه مغازه (در فضاي حیاط ) در همکف به سطح 1.5 مترمربع 
و توسعه بالکن به سطح 1.5 مترمربع اقدام نموده است(مجموع بالکن بدون مجوز 8.5 
مترمربع و توسعه بناي تجاري 1.5 مترمربع  می باشد) از بابت موارد فوق سوابقی در پرونده 

فنی موجود نمی باشد و قدمت احداث  آن تقریبا سال 1379 می باشد
بدون مجوز مبادرت به توسعه بناي مسکونی به سطح 13.5 مترمربع در همکف (به صورت  -2
پارکینگ) و در طبقه اول به سطح 13.5 مترمربع (به صورت مسکونی ) با قدمت سال 85 

  نموده است
باستناد خط پروژه شماره 619 مورخ 97/01/23 و با توجه به تایید واحد خط پروژه مبنی بر 4
 متري بودن کوچه حد شمال طبق طرح تفصیلی جدید ،ملک فوق فاقد عقب نشینی می 

.باشد،مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
********************************
 فعالیت صنفی سه باب مغازه از غرب به شرق

اولین مغازه غربی به مساحت 26 مترمربع (با احتساب بالکن ) به شغل تاکسی تلفنی  -1
داراي فعالیت صنفی می باشد

دومین مغازه به سطح 13.7 مترمربع از سمت غرب به شغل طال فروشی داراي فعالیت  -2
صنفی می باشد

سومین مغازه به سطح 13.8 مترمربع از سمت غرب به شغل فروش لوزم لوکس و  -3
تزییناتی داراي فعالیت صنفی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ,  نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی 
واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد 
آورد با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان،  ضرورتی به قلع آن 
نیست لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم، به مبلغ  37051200(سی و  هفت میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 119.52  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 4/97/5716 تجدید 
نظر

یخسازي-ش
هید 

--کوچکی

4-1-10411-77-1-0-0 481

حسب مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از ملک، درخصوص واحد تجاري در 
طبقه اول، ضمن نقض راي بدوي مبنی بر تخریب، حکم به اعاده به حالت مسکونی و به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ  
524,117,000(پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هفده هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد 

جریمه 169.07  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم (مازاد بر تعداد 
طبقات مجاز)، به مبلغ  1,728,002,000(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 278.71  2
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 387,500,000
(سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1.25
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی به مساحت 
تقریبی 100.7 متر مربع و  به صورت دو طبقه روي پیلوت با زیر بناي کلی 309.7 متر مربع 
می باشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله احداث 

:ستون طبقه دوم میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
.همکف به مساحت 100.7 مترمربع به صورت پیلوت به ارتفاع 3.5 متر قبل از کفسازي -1

.طبقه اول به مساحت 100.7 متر مربع-2
طبقه دوم  مساحت 108.3 متر مربع که از این مقدار به مساحت 7.6 مترمربع داراي  -3

.پیشروي به شارع عام میباشد
از اعیانات به مساحت 181.26 متر مربع داخل از تراکم و  128.44متر مربع خارج تراکم 

.میباشد
به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر 
در خصوص ابعاد و تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از تهیه خط پروژه 

.امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 187054 مورخ 96/9/20 مبنی بر *****
کارشناسی مجدد ، بر روي پالك نسقی به مساحت 102.75 مترمربع بدون مجوز  یک باب 
ساختمان مسکونی به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاري  
به زیربناي کلی 567.3 مترمربع  احداث گردیده ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و با 
:قدمت سال 94 بوده و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري و به شرح  زیر میباشد

همکف به مساحت 94.37 مترمربع ( 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت نگردیده  -1
است)

طبقه اول به مساحت 91.68 متر مربع که از این مقدار به سطح 34.6 متر مربع به صورت -2
.یک واحد تجاري بوده و مابقی به صورت یک واحد مسکونی میباشد

طبقه 2 و 3 و 4 هر طبقه به سطح  102.54 متر مربع که از این مقدار به سطح  10.86 -3
.مترمربع از هر طبقه داراي پیشروي به شارع عام میباشد

طبقه 5 به سطح73.63 متر مربع که به صورت احداث واحد مسکونی در طبقه زیر -4
.شیروانی میباشد

داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري  میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 2143فاقد عقب نشینی میباشد.از اعیانات به سطح 119.52 متر مربع داخل 
تراکم و به سطح 134.47 متر مربع خارج از تراکم ، به سطح 34.6 متر مربع به صورت واحد 
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تجاري و طبقات سوم الی پنجم به زیربناي 278.71 متر مربع به صورت طبقه مازاد خارج از 
********.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 19777 مورخ 97/02/10 مبنی بر با ****
فرض اعاده واحد تجاري و تراکم گیري مجدد ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی بوده 
و از اعیانات به سطح 119.52 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 169.07 متر مربع خارج از 
تراکم و طبقات سوم الی پنجم به زیربناي 278.71 متر مربع به صورت طبقه مازاد خارج از 
********.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی قمی کتیگري موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 5.94 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 18414000(هجده میلیون و  چهارصد و  چهارده 

هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 5.94  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 4/97/5725 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري 
-کوچه 
مفتح

4-1-10525-11-1-0-0 48
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله سوم به شماره 102 مورخ 1396/10/20 به 
صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 315.43 مترمربع بدون 
تخلف ساختمانی صادر گردیده است در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 
می باشد و مالک پس از دریافت پروانه مرحله سوم اقدام به تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 
23.46 مترمربع نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت
اضافه بنا در همکف به سطح 1.98مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.98 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.98 مترمربع -3

سطح اشغال از  69.97% به 71.35% افزایش یافته است.تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري 
فاقد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که این موضوع پس از کفسازي و اجراي درب نیز 
قابل بررسی می باشد.الزم به ذکر است اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول 
به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت 
و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.به سطح 5.4 مترمربع هنگام پروانه صادره در 
تعریض قرار دارد که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
(در پروانه مرحله سوم صادر شده به اشتباه زیربنا طبقه همکف 0.2 مترمربع کمتر و در زیر 

شیروانی نیز 1.41 مترمربع کمتر از پروانه درج شده است،اصالح می گردد)
طی بازدید مجدد در تاریخ 97/07/24 اجراي حکم تخریب  *****************
صورت گرفته ومغازه فوق به پیلوت تبدیل شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

********.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي غالمرضا احمدعلی پور لپوندانی و 
شرکاء محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا 
احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا 
به مساحت 29/59 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
161977200(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 29.59  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5728 بدوي رشت  
-استقامت 
کوچه شهید 
رجائی  - 
  کوچه دوم

4-2-10279-9-1-0-0 48
3

توضیحات بازدید احترما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 99 مورخ 1394/12/27 با استفاده از سقف  
تراکم اعطائی  بصورت ساختمان 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی با 
زیربناي 1333.65مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می 

باشد و یک بار در مرحله اجراي سقف سوم  داراي گواهی عدم خالف به شماره 
640040-96/12/24 بدون تخلف ساختمانی میباشد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده 

: توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت
اضافه بنا ر طبقه پنجم به سطح 26.73 مترمربع (به صورت اضافه بنا در دو متر عقب  -1

 سازي طبقه پنجم می باشد)
مازاد بر تراکم به سطح 2.86 مترمربع به دلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی -2
همچنین به علیت اینکه تخلف مذکور کمتر از 5 درصد زیربناي پروانه صادره می باشد تراکم 
اعطایی موضوع تخلف ساختمانی نمی باشد.ضمنا داراي کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 
1.19 مترمربع و در طبقات  به سطح 4.68 مترمربع (1.17 در هر طبقه) و در زیر شیروانی به 
سطح 0.51 مترمربع می باشد.قابل ذکر است که چیدمان معماري راه پله تغییر نموده و با این 
تغییر تعداد پارکینگ در پروانه 11 واحد تامین شده بود که در حال حاضر 10 واحد تامین 
شده است تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا بعد از کفسازي و اجراي درب قابل بررسی 
می باشد.تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري 
مورد تایید نظام مهندسی میباشد.پروانه صادره با عقب نشینی به سطح 1.58 مترمربع صادر 
گردیده که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی می باشد. رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل 
.بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و با توجه به گواهی استحکام از سوي مهندس 
ناظر ساختمان، بلحاظ عدم ضرورت قلع، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 

ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  59020900(پنجاه و  نه میلیون و 

 بیست هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 190.39  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 4/97/5731 تجدید 
نظر

رشت - 
فلکه گاز - 
بلوار الکان 
- کوي 

-کارگر 2

4-3-10168-2022-1-0-0 48
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 232,500,000
(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب2 برابر ارزش معامالتی براي بناي بدون مجوز خارج تراکم (مازاد بر طبقات مجاز 
طرح تفصیلی)، به مبلغ  2,070,924,000(دو میلیارد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  بیست 

و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 334.02  2
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي بناي بدون مجوز خارج تراکم، به مبلغ 

429939000(چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 138.69  1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 119.7 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 5 
طبقه بر روي همکف که طبقه اول و دوم هر کدام یکواحد مسکونی و طبقات 3 و 4 و 5 در 2 
واحد مسکونی بصورت تریبلکس  با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1394 و داراي 
زیربنا به مساحت تقریبی 663.1 متر مربع میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت 

: کاري میباشد.  لذا خالفهاي ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
احداث بناي خلف ساز و خارج تراکم بمساحت 103.38 متر مربع در همکف و طبقات 1 و  -1
2 که از این مقدار بمساحت 9.9 متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام در طبقات 1 و 

.2 میباشد
احداث بناي خلف ساز و داخل تراکم بمساحت 225.69 متر مربع در همکف و طبقات 1 و  -2

2 
احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه مازاد بر طرح تفضیلی در طبقه 3 بمساحت 111.34  -3
متر مربع که از این مقدار داراي 2 راه پله اختصاصی به طبقه 4 مجموعا بمساحت 16.33 

 .مترمربع و کنسول به سمت شارع عام بمساحت 4.95 متر مربع میباشد
احداث بناي خلف ساز بصورت طبقه ماراد بر طرح تفضیلی در طبقه 4 بمساحت 111.34  -4
متر مربع که از این مقدار داراي 2 راه پله اختصاصی به طبقه 5 مجموعا بمساحت 16.33 

 .مترمربع و کنسول به سمت شارع عام بمساحت 4.95 متر مربع میباشد
احداث بناي خلف ساز بصورت طبقه ماراد بر طرح تفضیلی در طبقه 5 بمساحت 111.34  -5
متر مربع که از این مقدار داراي سقف تراسی اختصاصی بمساحت 48.8 متر مربع و کنسول 

.به سمت شارع عام بصورت سقف تراسی بمساحت 4.95 متر مربع میباشد
متر عرض حیاط خلوت در حد شمال رعایت نشده و حالیه به 1.25 کاهش یافته که  2 -6

.داراي اشرافیت به پالك همسایه در حد شمالی میباشد
به استناد ضوابط جدید نیاز به 4 واحد پارکینگ میباشد که 2 واحد تامین شده است . لذا  -7

 .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
به استنادخط پروژه شماره 1489 مورخ 1396/11/14 فاقد عقب نشینی است.  حالیه مالک 
تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رحمان شهابی گیلوان و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 

28.18 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 94684800(نود و  چهار 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 28.18  1
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/01 4/97/5732 بدوي -
یخسازي-خ 
آزادگان ك 
19-جنب 
نمایشگاه 
سناتور

4-2-10427-10-1-0-0 48
5

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 59 مورخ 1394/11/11 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 471.46 مترمربع صادر گردیده است. 
در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 4.48 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 6.43 مترمربع و در مجموع سه -2
.طبقه به زیربناي 19.29 متر مربع

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.41 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع-3
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.همچنین داراي کاهش واحد مسکونی از 4 واحد 
به 3 واحد بوده و داراي کاهش زیربنا در طبقه زیر شیروانی به سطح 0.52 متر مربع 
میباشد.قابل ذکر است داراي سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه  به سطح 50% بوده 

.حالیه داراي سطح اشغال به سطح 51.7 % میباشد
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك  کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت باینکه در راي شماره 4/96/4783 مورخ 96/10/30 صادره از این کمیسیون 
درخصوص تخلف ساختمانی آقاي حمیدرضا فروغی،مبنی بر احداث دو واحد 

ساختمان تجاري بدون اخذ مجوز که مقدار58.08مترمربع از بناي مذکورمورد حکم و 
جریمه قرار گرفته است درحالیکه مطابق گزارش کارشناسی بعدي شهرداري 

(635896/33/4 مورخ 96/11/25)مجموع تخلف ساختمانی و بناي تجاري 110.47
مترمربع می باشد.با توجه باینکه این بخش از تخلف ساختمانی مورد حکم واقع نشده 

اعضاي کمیسیون جهت ارائه نظریه تکمیلی و تعیین ارزش سرقفل بابت کل بنا 
موضوع به کارشناسی ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 69452مورخ 
97/4/16(ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفل مازاد بر 58 مترمربع(52 مترمربع 
اضافی) را مبلغ 43,616,040 ریال اعالم کرده که با احتساب مبلغ قبلی جمع ارزش 
سرقفل بناي مذکور 84,716,040 ریال گردیده است.بنابراین با توجه به مراتب فوق،با 
تصحیح متراژ تخلف از 58.08 به 110.47 و اصالح مبلغ جریمه از 8,222,000 ریال به 
16,943,208 ریال به عنوان یک پنجم ارزش سرقفل دادنامه فوق الذکر اصالح 
میگردد. بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

جریمه 110.47  0
 

50000  , 1368 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/16 4/97/5740 اصالح
ي 
بدوي

رشت -بلوار 
افتخاري- 
-عینک

4-2-10405-64-1-0-0 48
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه 
پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,500,000(دو میلیون و  پانصد هزار 

) ریال صادر می گردد. .

جریمه 50  1
 

50000  , 1368 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت قطعه زمینی فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
72.37مترمربع و داراي اعیان  در دو طبقه  دو واحد تجاري  با صددرصد اشغال عرصه  به که 
طبقه همکف  به مساحت 65.77  مترمربع  بصورت فعالیت شغلی خدمات  تودوزي 

خودرودائر وداراي تابلوي تبلیغاتی ازجنس بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) میباشد و طبقه 
اول با احتساب راهرو تجاري در همکف  به مساحت  29.04 مترمربع  بصورت فعالیت شغلی 
فروش و تعمیرات صوتی وتصویري خودرو دائر و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی 
به ابعاد ( 2*0.50 ) و( 0.80*2 ) و (0.60*2 ) میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*******

احترامابرابراخطاریه به شماره 2/33/635896مورخه1396/07/05 ودرپی آن مراجعه مالک 
وارائه مستندات و نقشه این ملک قطعه زمینی برابر فروشنامه به مساحت 75مترمربع 
میباشد که عمال در وضعیت موجود مکان بازدید شده به مساحت عرصه   80.70 مترمربع و 
داراي اعیان  در دو طبقه  دو واحد تجاري  با صددرصد اشغال عرصه میباشد . طبقه همکف  
به مساحت 72.05 مترمربع  بصورت فعالیت شغلی خدمات  تودوزي خودرودائر وداراي 
تابلوي تبلیغاتی ازجنس بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) میباشد و باقیمانده مساحت 
عرصه به مساحت 8.70 مترمربع  راهرو تجاري و مورد استفاده طبقه اول میباشد طبقه اول 
به مساحت  29.77 مترمربع ،  مجموع طبقه اول به مساحت 38.42 مترمربع که بصورت 
فعالیت شغلی فروش و تعمیرات صوتی وتصویري خودرو دائر و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس 
بنر پالستیکی به ابعاد ( 2*0.50 ) و( 0.80*2 ) و (0.60*2 ) میباشد همچنین این ملک برابر 
ضوابط قدیم دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد. .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي خلیل الدین بدري موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر احداث یکباب مغازه به مساحت 25 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 30000000 ریال فلذا مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 30904 مورخ  97.2.24 به مبلغ 6000000
(شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  0
 

50000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/01 4/97/5744 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 3

4-3-10378-25-1-0-0 48
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 25 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره برداري بشغل صافکاري با اسکلت 
بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1370 با پوشش 100 درصد در عرصه میباشد. به 
استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/440/ن-1396/08/07 
از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 1396/02/10-464 
بمساحت 5.21 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 35 متري در حد غرب میباشد. مراتب 

جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

در خصوص  مقدار مساحت 13.37مترمربع که درتعریض کوچه 8متري واقع گردیده  با 
توجه به اینکه در زمان احداث بنا بر اساس طرح تفصیلی ملک مورد نظر عقب نشینی 
نداشته ، لذا از این حیث ایرادي بر مالک وارد نیست و در مجموع به استناد تبصره 4 
در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  
قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 516,000(پانصد و  

شانزده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 103.2  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/02/29 4/97/5747 بدوي -
سلیماندارا
ب-جمال-آ

سایش 7

4-3-10277-3-1-0-0 48
8

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 
125.85 مترمربع (مطابق سند) داراي اعیان فاقد سوابق به صورت ساختمان ویالیی دوبلکس 
با مصالح بلوك سیمانی با قدمت حدود سال 1371 به زیربناي کلی 103.2 مترمربع می باشد 
که کل زیربنا داخل تراکم است. به استناد خط پروژه شماره 999 به مساحت تقریبی 13.37 

/مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري متري قرار می گیرد. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، با عنایت به قدمت بنا، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 
1.25 برابر ارزش معامالتی ، براي اضافه بناي همزمانساز ، به مبلغ  6,720,469(شش 
میلیون و  هفتصد و  بیست هزار و  چهارصد و  شصت و  نه) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 17.7  1.25
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5751 بدوي جاده -
فومن-جنب
ك پارك 
-میخک

4-1-10529-2-1-0-0 48
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري همزمانساز، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  2,159,662(دو میلیون و  
یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.37  3
 

303750  , 1382 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد به شماره 1396/11615 مورخه 96/11/09 
مبنی بر اخطار مجدد به مالک ومتعاقب آن بعد از مراجعه مالک به شهرداري وارائه مدارك ، 

: گزارش کارشناسی به شرح زیر اصالح میگردد
مکان ارائه شده به صورت اعیان 3 طبقه در 3 واحد مسکونی ویک واحد تجاري که از بابت 
اعیان مسکونی به زیر بناء 322.50 مترمربع داراي پروانه ساختمانی  به شماره 154 مورخه 
73/05/05 وپایانکار ساختمانی به شماره 16287 مورخه 80/06/31  میباشد واز بابت تبدیل 
پیلوت به مغازه به مساحت 21 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 8595 
مورخه 82/07/12 وتجدید نظر 16515 مورخه 83/12/10 میباشد که جهت اظهار نظر واحد 

.محترم خالف تقدیم میگردد
حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مالک با تایید مهندس محمد رضا 

: علیزاده وبا تایید نظام مهندسی داراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
به مساحت 12.90 مترمربع داراي اضافه بنا در همکف به صورت همزمان ساز(قدمت سال  -1

( 80
به مساحت 2.37 مترمربع تبدیل پیلوت به مغازه به صورت همزمان ساز (قدمت سال 82)-2
به مساحت 2.40 مترمربع به صورت اضافه بنا در طبقه اول به صورت همزمان ساز(قدمت -3

سال 80 )
به مساحت 2.40 مترمربع به صورت اضافه بنا در طبقه دوم به صورت همزمان ساز(قدمت -4

سال 80 )
برابر خط پروژه شماره 1573 مورخه 97/02/27 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 
30.20 مترمربع در تعریض کوچه هاي 6و10 متري قرار دارد(به مساحت 20.20 مترمربع از 
اعیان وبه مساحت 10 مترمربع از عرصه). جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

48
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث مکان تجاري (انبار کاال) محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب 
کمیسیون به موجب نظریه شماره 96-186 مورخ 96/12/19 ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را در سال 1389 به مبلغ 3,370,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 674000000
(ششصد و  هفتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 105.36  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/05 4/97/5755 تجدید 
نظر

بلوار -
--بهشتی

4-2-10264-10-1-0-0 490

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري چهار  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000

(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 100  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي مقدار بناي مازاد بر مدلول پروانه، 

با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 28,927,000
(بیست و  هشت میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 10.41  1
 

1200000  , 1389
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 42 مورخه 1387/02/23به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 397.2  مترمربع صادر شده است. از بابت اضافه 
بنا در همکف و طبقات به سطح 131.32 مترمربع ، افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 
واحد و افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.3 متر داراي سوابق در بایگانی تخلفات و راي 
تجدیدنظر ماده صد مورخه 90/04/06 می باشد که در خصوص سوابق آن نیاز به اظهارنظر 
واحد تخلفات است. همچنین در خصوص عدم رعایت ارتفاع پارکینگ با توجه به تعهد نامه 
رسمی شماره 260741 مورخه 90/05/17 مالک متعهد گردیده که از مکان مذکور صرفا به 
عنوان پارکینگ استفاده نماید. حالیه برابر نقشه برداري ارایه شده از وضعیت اخیر ساختمان 

 :، تخلفات ذیل قابل ذکر است
.اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات مجموعا به سطح 1.76 مترمربع -1

تبدیل پیلوت و محدوده عقب سازي به سطح 105.36 مترمربع به یک باب مغازه (که از  -2
این مقدار به سطح 16.11 مترمربع به صورت عدم رعایت 3 متر عقب سازي مندرج در پروانه 
و به سطح 11.4 مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي مضاعف ناشی از احداث 

تجاري است)
افزایش بناي مسکونی به صورت عدم رعایت 3 متر عقب سازي مندرج در پروانه و  -3

 .تبدیل به راهروي مسکونی به سطح 8.65 مترمربع
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه مشمول 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است. (با  -4
توجه به اینکه احداث مغازه منجر به حذف دو واحد پارکینگ مسکونی شده است)

الزم به توضیح است دسترسی به حیاط خلوت مشاعی صرفا از طریق مغازه ممکن بوده و 
واحدهاي مسکونی فوقانی به آن دسترسی ندارند. همچنین برابر گزارش هیات کارشناسان 
رسمی دادگستري که در تاریخ 95/10/11 تنظیم شده ، در آن زمان از طبقات به صورت 
تجاري استفاده می شده است حالیه طی بازدید اخیر مشاهده می شود که طبقات اول تا 
سوم به وضعیت مسکونی اعاده شده که تصاویر مربوطه پیوست می باشد. درخواست گواهی 

/عدم خالف دارد. /ع.ا

490
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف ساختمانی آقاي عزیز صیقالنی به شرح نامه شماره 33509 مورخ 
97/2/27 شهرداري منطقه چهار، نظر به اینکه به موجب راي شماره 6022 – 77/9/5 
کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، به موضوع تخلفات اشاره شده قبال رسیدگی و 
حکم مقتضی صادر گردیده لذا موجبی براي رسیدگی مجدد آن نیست. به اعتبار  

قضیه محکوم بها، به رد آن (قرار رد) اظهار نظر می گردد. 

سایر 12.5 50000  , 1365 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/05 4/97/5761 بدوي -
سلیماندارا
ب--رهبر

4-3-10284-48-1-0-0 491

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4131-1396/11/03 مکان بازدید شده 
یکباب مغازه در یک سا ختمان احداثی 1 طبقه با زیربناي تقریبی  13.6 متر مربع با قدمت 
تقریبی در سال 1360 با پوشش 100 درصد در عرصه که از بابت احداث آن و مغازه حد غربی 
مشترکا به استناد مدارك ارائه شده از سوي مالک داراي راي کمیسیون بشماره 

4727-1383/04/04 میباشد. لذا با توجه به راي ارائه شده از سوي مالک خالف جدیدي 
مشاهده نمیگردد . حالیه مکان بازید شده در مرحله بهره برداري بشعل تعمیرگاه موتور 
سیکیلت داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.2 * 1 متر مربع از نوع بنر میباشد.  به استناد خط 
پروژه بشماره 999 فاقد عقب نشینی میباشد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 

تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 172,631,250(یکصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  سی و  
یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.75  2.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 4/97/5765 تجدید 
نظر

-
نامجو--عا
شوري نژاد

4-3-10005-123-1-0-0 49
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/113 مورخه 96/12/14 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به متراژ 582.80 مترمربع که حالیه عملیات 

ساختمانی در حد بتنی ریزي فونداسیون بوده وتا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از تراکم 
به مساحت 24.75 مترمربع میباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.با ارائه کروکی 
نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در 
جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.گزارش کلی در خصوص تعداد واحدها 
وپارکینگ وکلیه آیتمها بعد از اجراي سربندي وآجرچینی متعاقبا اعالم میگردد.///ي.ث
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات و تبدیل پیلوت به سوئیت مسکونی راي به جریمه به 
مبلغ362,467,500(سیصد و  شصت و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و 

 پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 77.95  1.5
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1397/03/19 4/97/5766 بدوي شهرك -
قدس--زمی
نهاي 
جانبازان

4-3-10198-4-1-0-0 49
3

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مسکونی به صورت دو طبقه روي پیلوت به 
شماره 272 مورخ 1378/09/06 می باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان مورد بازدید 

:در مرحله نازك کاري بوده و داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.7 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به یک واحد سوئیت مسکونی به مساحت 45.85 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقات اول و دوم به مساحت 21.4 مترمربع -3

شایان ذکر است که پروانه ساختمانی فاقد اعتبار می باشد. هم چنین با توجه به ضوابط زمان 
صدور پروانه، کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه 2929 مورخ 1397/02/17 به 
مساحت تقریبی 0.41 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري حد شمال واقع شده است. 
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 

.به حضور ارسال می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي رضا محمدي لرد و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 77/76 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
457228800(چهارصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 77.76  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5767 بدوي مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اصغر
تاش

4-3-10042-49-1-0-0 49
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 62 مورخ 1396/9/30 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به زیربناي کلی 571 
مترمربع صادر گردیده است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 62 مورخ 96/10/21 
میباشد.در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.23 مترمربع که از این مقدار به سطح 0.93 متر -1

.مربع به صورت احداث بارانداز از جنس ساختمان (بتن) میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 12.3 مترمربع و در مجموع 36.9 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 27.63 مترمربع
داراي 4.71 متر مربع کسري فضاي سبز میباشد(حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده -4

.است)
همچنین داراي کاهش زیربنا در طبقه زیرشیروانی به سطح35.38 متر مربع میباشد.تا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است میزان سطح اشغال مجاز در زمان صدور 
پروانه 55% بوده حالیه میزان سطح اشغال مورد استفاده 64% میباشد.تخلفات و اضافه 
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

.مهندسی میباشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

49
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي تجدیدنظر  را فراهم نماید ارائه ننموده 
است لذا راي جریمه بمبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/05 4/97/5776 رسیگی 
 مجدد

آسایشگاه 
معلولین - 
خ جانباز 
انتهاي خ 
دست چ 

ك17

4-2-10602-694-1-0-0 49
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده  , و نظریه کارشناس رسمی به شماره 266930
مورخ 96.12.28درخصوص سال وقوع تخلف که بناي مورد نظر در سال 93 احداث 
گردیده ، و در راي تجدیدنظر کمیسون سال 94 ذکر شده بدین وسیله تصحیح 
میگردد ، لکن ارزش معامالتی سال هاي 93 و 94 با یکدیگر تفاوتی نداشته ،  راي 
صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي 

تجدیدنظر را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي  جریمه بمبلغ 417,880,000
(چهارصد و  هفده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 134.8  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 4/97/5776 رسیگی 
 مجدد

آسایشگاه 
معلولین - 
خ جانباز 
انتهاي خ 
دست چ 

ك17

4-2-10602-694-1-0-0 49
5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب ساختمان یک اشکوبه احداثی بر روي یک قطعه 
زمین نسقی به سطح 70 متر مربع میباشد که مساحت اعیان آن برابر نقشه معماري ارایه 
شده از طرف متقاضی به مساحت 67.4 متر مربع در طبقه همکف ( به سطح 52 متر مربع به 
صورت سوئیت و به سطح 15.4متر مربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ) و به سطح 67.4 
متر مربع در طبقه اول میباشد.ملک فوق به صورت خالفساز با مصالح آجري  و با قدمت سال 
94 احداث گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  بوده  و ابعاد پاسیو نیز 

رعایت نگردیده است.به دلیل ساختن ملک فوق درکاربري فرهنگی کل ملک به سطح 134.8
 متر مربع  خارج از تراکم میباشد.ملک فوق فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده صد به شماره 205806 مورخ 1395/10/08 مبنی بر ****
اصالح گزارش کارشناسی عین گزارش فوق تایید تایید میگردد.مراتب جهت صدور دستور 

****.مقتضی تقدیم می گردد

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی اصغر محمددوست چکوسري 
محرز میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 16/76 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
1089400(یک میلیون و  هشتاد و  نه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 16.76  0.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5777 بدوي حافظ -
آباد-ج 
رشت به 
فومن-ده 
متري

4-1-10511-953-1-0-0 49
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت، شش دانگ یک باب خانه و محوطه  
به مساحت 101.3 مترمربع و دروضع موجود مشتمل بر یک واحد مسکونی دوبلکس با 
زیربناي 117.74 مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات داراي پروانه احداث بنا شماره 15 
مورخ 1374/02/02 با زیربناي 100.98 مترمربع می باشد. پس از آن گواهی عم خالف و 
پایانکار صادر نشده است. در وضع موجود داراي اضافه بنا یه مساحت تقریبی 16.76 

مترمربع می باشد. به استناد خط پروژه 1890 به مساحت تقریبی 8.73 مترمربع ازاعیان در 
تعریض کوچه 8 متري واقع شده است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. 

.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

49
6

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
31970 مورخ 97.2.26) معادل 252000000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر 

می گردد. 

جریمه 15.75  0
 

1020000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/01 4/97/5780 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
حمیدیان 
-انتهاي 
بلوار سمت 
چپ

4-1-10260-18-1-0-0 49
7

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 114,750,000(یکصد و  چهارده 

میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.گردد.

جریمه 75  1.5
 

1020000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

 در خصوص اضافه بنا بر خالف مدلول پایانکار به لحاظ عدم ضرورت اعمال تبصره یک 
،باستناد تبصره دو قانون شهرداریها باتوجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 10,276,200(ده میلیون و  

دویست و  هفتاد و  شش هزار و  دویست)  ریال صادر می گردد.

جریمه 46.71  2
 

110000  , 1374 احداث بناي بدون مجوز

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل ( با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
31970 مورخ 97.2.26) معادل 274560000(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد 

و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 17.16  0
 

1020000  , 1393 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون مورخ 1396/11/02 مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 37-66/2/31 و پایانکار به شماره 39979-66/9/19 صادر گردیده  و حالیه در 
وضع موجود داراي 2 باب مغازه و یکواحد مسکونی در همکف  و یکباب انباري در نیم طبقه 
اول و یکباب واحد مسکونی در طبقه اول و یکباب انباري در طبقه دوم میباشد. از واحد 
مسکونی در طبقه اول در حال بهره برداري بشغل مطب دندانپزشکی و از واحد مسکونی 
همکف در حال بهره برداري بشغل مطب مامایی میباشد. لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

: میباشد
اضافه بنا بر خالف مدول پروانه و پایانکار بمساحت 46.71 متر مربع-1

تخریب بخشی از اعیان و تبدیل آن به مغازه تجاري به مساحت تقریبی 15.75 متر مربع -2
به استناد نقشه برداري ارائه شده که از بابت 15 متر مربع آن داراي راي بدوي کمیسون ماده 
صد بمشاره 4/93/875- 1393/10/09 مبنی بر تخریب بنا صادر گردیده و تاکنون اجراي 
راي نشده است . حالیه در مرحله بهره برداري بشغل فروش لوازم بهداشتی داراي تابلوي 

.تبلیغاتی بمساحت تقریبی 1.3 * 3.8 متر مربع میباشد
تخریب بخشی از مسکونی و تبدیل ان به یکباب مغازه فاقد مجوز بمساحت تقریبی 2-17.16
 مترمربع در مرحله بهره برداري بشغل فروش بدلیجات داراي تابلوي تبلیغاتی بمساحت 

تقریبی 1 * 2.5
داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد (که 1 واحد کسري پارکینگ تجاري آن -3

ناشی از تبدیل پارکینگ مسکونی به تجاري میباشد.)
//مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

-----------------
به استناد مدارك ارائه شده از سوي مالک بمساحت 15 متر مربع از بابت یکباب از مفازه ها 

 .داراي گواهی واحد خالف میباشد

49
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و قدمت بنا و اینکه تخریب 
بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 
راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 523 مورخ 97/3/5 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 88,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است 
که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 

تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا  به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 17600000(هفده میلیون و  

ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 17.6  0
 

112500  , 1379 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/05 4/97/5783 بدوي -
سردارجنگ
ل--برادران 
لطفی

4-2-10113-38-1-0-0 49
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 17.6 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه با پوشش 
100% و  با قدمت سال 79 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.برابر خط پروژه شماره 329 کل پالك در تعریض خیابان 35 متري حد شرق قرار 

دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
درخصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن حیدري - طالبی به شرح نامه شماره 25910 

مورخ 97/2/18 شهرداري منطقه چهار، نظر به اینکه به موجب راي شماره 4/93/1030
 – 93/11/28 کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، به موضوع تخلفات اشاره شده قبال 
رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردیده لذا موجبی براي رسیدگی مجدد آن نیست. به 

اعتبار  قضیه محکوم بها، به رد آن (قرار رد) اظهار نظر می گردد. 

سایر 300 3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/05 4/97/5784 بدوي -
سلیماندارا
ب- نظري- 
--شهریار

4-3-10410-230-1-0-0 49
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 72 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 3 طبقه روي پیلوت در مرحله بهره برداري  با اسکلت بتنی با 
قدمت تقریبی در سال 93 و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 296 متر مربع با پوشش 100 
درصد در عرصه بوده و به استناد خط پروژه 2448 به مساحت تقریبی 3 متر مربع از اعیان 
در هر طبقه در تعریض خیابان 10 متري قرار دارد . خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده 

:به شرح زیر میباشد
احداث بناي خالف ساز خارج از تراکم به مساحت تقریبی 32.8  متر مربع در همکف و -1
طبقه 1 که از این مقدار داراي کنسول به سمت شارع عام در طبقه 1 بمساحت 4 متر مربع 

.میباشد
احداث بناي خالف ساز داخل تراکم به مساحت تقریبی 115.2 متر مربع در همکف و طبقه -2

1 
احداث طبقه مازاد در طبقه 2 و  3 بمساحت 152 متر مربع که از این مقدار داراي کنسول -3

.به سمت شارع عام مجموعا بمساحت 8 متر مربع میباشد
مکان بازدید شده داراي اخطاریه بشماره 3/2175/ن مورخه 1393/07/14 و  اخطاریه بشماره 
3/1407/ن مورخه 1395/11/25از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به دلیل عدم اجازه 
مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص کسري 
پارکینگ و تعداد واحدها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري متعاقبا اعالم 

//خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

49
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 203,616,000(دویست و  سه میلیون و  ششصد و  شانزده هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 30.3  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 4/97/5786 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
برازنده - 
کوچه دوم 
- روبروي 
ساختمان 
 افرا

4-3-10159-7-1-0-0 500

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/101-96/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت  به زیربناي کلی 471.45 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی 
در مرحله اتمام فنداسیون متوقف مانده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري اجرایی ارائه 
شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به سطح 30.30 مترمربع میباشد.سطح اشغال از 54.46 
درصد به 73.95 درصد افزلیش یافته است.قابل ذکر است هرگونه تخلف احتمالی و هرگونه 
اظهار نظر در خصوص کسري پارکینگ و کسري فضاي سبز و باز  موکول به ادامه عملیات 
ساختمانی و ارائه نقشه برداري و معماري اجرایی می باشد.ضمنا برابر پروانه صادره به سطح 
.3.79 مترمربع در تعریض قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 85,176,000(هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 8.45  3
 

3360000  , 1393 بالکن بدون پروانه 1397/04/06 4/97/5788 تجدید 
نظر

-
استقامت-بع
د از 

بیمارستان 
-رازي

4-2-10090-27-1-0-0 501

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 3342800(سه میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  
هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 1.37  2
 

1220000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره شماره 99 مورخه 91/05/14 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت و مغازه به زیربناي کلی 798.25 مترمربع در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري صادر 
گردیده است. در یک مرحله از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 
126.68 مترمربع ، احداث راه پله به بام به مساحت 0.78 مترمربع، توسعه بناي تجاري به 
مساحت 4.2 مترمربع ، توسعه بالکن تجاري به مساحت 1.8 مترمربع و افزایش تعداد واحدها 

از 4 واحد به 6 واحد داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
ص/200/932249-1393/03/01 می باشد. همچنین در مرحله دوم از بابت اضافه بناي 
همزمانساز در طبقه اول به مساحت 3.91 مترمربع داراي سوابق پرداخت در سیستم می 
باشد. پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 643375 مورخه 96/11/21 را دریافت نموده 
است. با توجه به نقشه برداري ارایه شده که مورد تایید سازمان نظام مهندسی است داراي 

: مغایرت با سوابق قبلی به شرح ذیل می باشد
مابه التفاوت تبدیل پیلوت به بناي تجاري (به صورت همزمانساز) به سطح 4.81 مترمربع -1

احداث سایه بان با سازه فلزي متصل به ساختمان در تراز سقف اول به سطح 1.37  -2
.مترمربع

مابه التفاوت احداث بالکن تجاري به صورت تبدیل قسمتی از مسکونی به بالکن به سطح -3
.3.64 مترمربع

نسبت به سوابق فوق به سطح 1.27 مترمربع کاهش بنا مالحظه می شود. درخواست صدور 
/پایانکار دارند. /ع.ا

501

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و حجم کم تخلف تخریب آن ضرر 
و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز 

وطبقه اول ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,895,000(شانزده میلیون و  هشتصد و 
 نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.59  0.5
 

3100000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/5790 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - خیابان 
میرزاکوچک 
- نرسیده 
یه سه راه 
جمال - بن 
بست 
 استقالل

4-3-10293-59-1-0-0 502

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

3.31  0
 

3100000  , 1397 تجاوز به معابر عمومی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 82-96/11/04 به صورت 
یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 179.6 مترمربع صادر 
گردیده است.در مرحله اتمام فنداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 5.37 مترمربع داراي 
سابقه در واحد تخلفات و درآمد و پروانه مرحله دوم می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در 
مرحله نازك کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می 

:باشد
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به سطح 1.11 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.48 مترمربع -2
.فضاي سبز اجرا گردیده اما به سطح 12 مترمربع داراي کسري فضاي سبز می باشد
.ضمنا داراي کاهش بنا در راه پله  به بام به سطح 0.66 مترمربع می باشد

هنگام پروانه صادره به سطح 3.31 داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار 
.الزامی می باشد

.سطح اشغال از 69.99 درصد به 74.52 درصد افزایش یافته است
.با توجه به جانمایی پارکینگ همانند صدور پروانه کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

502

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان 
فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه 
تجاري (احداث طبقه اول)، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی، به مبلغ  69,360,000(شصت و  نه میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.2  3
 

850000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/22 4/97/5791 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
جنب 
پنچرگیري 
سعید

4-2-10392-7-1-0-0 50
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق به مساحت 135.85 متر مربع بدون مجوز اقدام به احداث اعیان به 
مساحت 21.2 متر مربع به صورت دفتر کار و سرویس بهداشتی به سطح 4.35 متر مربع با 
مصالح آجري و با قدمت سال 1387 گردیده و از آن به عنوان بنگاه ماشین (اتوگالري جلوه) 
مورد بهره برداري قرار میگیرد.همچنین از فضاي باز آن به مساحت 118 متر مربع به عنوان 
فضاي باز تجاري بهره برداري میگردد.از بابت تخلفات فوق داراي  آراي بدوي و تجدید نظر 
مورخه 88/07/13 و 89/12/08 مبنی بر جریمه بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات 
میباشد..حالیه مالک بدون مجوز بر روي اعیان قدیمی و با قدمت سال 90 اقدام به احداث 
اعیان به صورت دفتر کار به مساحت 27.20 متر مربع نموده که به سطح 2.40 متر مربع آن به 
صورت راه پله دسترسی به دفتر کار میباشد.قابل ذکر است که اعیان قدیمی از حالت دفتر 
کار خارج و به صورت پارکینگ سر پوشیده مورد بهره برداري قرار میگیرد.به جهت تعیین 
میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مراتب 

.جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

برابر خط پروژه شماره 2359 به سطح 37.5 متر مربع از عرصه در تعریض اتوبان 51 متري 
حد غرب قرار دارد.همچنین در فضاي 2 متر عقب ساز هیچگونه اعیانی احداث نگردیده 

.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

50
3

درخصوص تخلف مربوط به اضافه بناي اداري به متراژ 96.09 مترمربع،نظر باینکه 
تخلف ساختمانی محرز و مدلل می باشد از طرفی ضرورتی به قلع آن نیست لذا 

باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب 2 حکم به جریمه به مبلغ 
57,077,460(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتاد و  هفت هزار و  چهارصد و  شصت) ریال 

صادر و اعالم می گردد.

جریمه 96.09  2
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/08 4/97/5792 اصالح
ي 
بدوي

بلوار 
بهشتی - 
ابتداي بلوار 
شیون 
فومنی -   
مجتمع 
ادارات

4-3-10295-25-1-0-0 504

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به موجب راي شماره 3010/96/4 مورخ 96/7/18 صادره از این کمیسیون بابت تخلف 
مربوط به کسري پارکینگ به تعداد 18 قطعه،مربوط به ساختمان اداره کل ثبت اسناد و 
امالك گیالن،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310.650.000 ریال صادر گردید؛پس از 
صدور راي قطعی،شهرداري طی گزارش دیگري کسري پارکینگ را 69 قطعه اعالم 

نموده و اشاره داشت،اعالم تعداد 18 قطعه کسري پارکینگ در گزارش اولیه مبتنی بر 
اشتباه بوده است.علی ایحال اعضاي کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و مفاد 
گزارش شهرداري و مندرجات پروانه ساختمانی و اینکه بناي مورد نظر مطابق مدلول 
پروانه احداث گردید و بخشی از میزان کسري پارکینگ بصورت نقدي مشمول جریمه 
قرار گرفته است؛لذا صدور حکم و تعیین جریمه دیگر بابت کسري پارکینگ هاي 
جدید که علی الظاهر در اثر اشتباه شهرداري به وقوع پیوسته موجه و منطبق با 

انصاف نیست بنابراین به رد آن اظهار نظر میگردد.

سایر 1725  0
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/08 4/97/5792 اصالح
ي 
بدوي

بلوار 
بهشتی - 
ابتداي بلوار 
شیون 
فومنی -   
مجتمع 
ادارات

4-3-10295-25-1-0-0 504

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 437 مورخه 1380/12/27 به صورت ساختمان 
اداري در 8 طبقه روي پیلوت به زیربناي کلی 5105.09 مترمربع صادر شده است. ساختمان 
در حال بهره برداري به صورت اداره ثبت اسناد بوده با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
 .اضافه بناي اداري در طبقات دوم تا بام به سطح 96.09 مترمربع -1

.احداث سایه بان با سازه فلزي به سطح 139.02 مترمربع -2
: در خصوص پارکینگ ذکر موارد ذیل ضروري است -3

الف) پروانه فوق بر اساس 50 عدد پارکینگ ، صادر شده که از این مقدار 27 عدد ( تعداد 4 
عدد سرپوشیده و تعداد 23 عدد روباز) در نقشه هاي منضم به پروانه تامین گردیده و به 
تعداد 23 عدد عوارض کسري پارکینگ اخذ شده است. ( ضابطه محاسبه تعداد پارکینگ 
مورد نیاز در زمان صدور پروانه مبهم بوده لکن به نظر می رسد به صورت تقریبی به ازاي هر 

(.100 مترمربع زیربنا یک پارکینگ درنظر گرفته شده است
ب) در نقشه هاي زمان صدور پروانه سایه بانی به سطح تقریبی 148 مترمربع در سمت 
شرقی عرصه تعبیه شده که محل عبور و استقرار 4 واحد از پارکینگ هاي فوق می باشد. 
همچنین به دالیل نامشخص، آن قسمت از فضاي باز که مورد استفاده جهت 23 واحد 

..پارکینگ دیگر بوده، در زیربناي پروانه وارد شده است
ج) در وضع موجود ، با توجه به تغییر محل استقرار ساختمان در هنگام ساخت قسمتی از 
پارکینگ هاي فضاي باز حذف گردیده ، همچنین اقدام به احداث سایه بان دیگري جهت 

.تامین تعدادي از پارکینگ ها شده است
د) با توجه به جمیع جهات فوق (از جمله تایید پارکینگ در فضاي باز در زمان صدور پروانه و 
جانمایی ارایه شده در نقشه برداري ضمیمه)، وضع فعلی ساختمان داراي 8 واحد کسري 

 .پارکینگ اداري (حتی در صورت عدم پذیرش سایه بان بند 2) خواهد بود
الزم به ذکر است مساحت عرصه نسبت به مساحت مورد استناد در پروانه ساختمانی تغییر 
یافته است و الزم است در زمان صدور هرگونه گواهی از جمله عدم خالف یا پایانکار، این 
موضوع بررسی و پس از اصالح اسناد مالکیتی ، عوارض درآمدي مازاد بر تراکم ناشی از 
کاهش سطح عرصه نسبت به عرصه زمان صدور پروانه اخذ گردد. عقب نشینی رعایت شده 
است. گزارش فوق بر اساس نقشه برداري موجود در پرونده که از سوي مالک ارایه گردیده 
تنظیم شده است و هرگونه تغییر زیربنا در آینده ، در هنگام پایانکار متعاقبا قابل بررسی 
است. ضمنا کاربري عرصه در زمان صدور پروانه قسمتی در پهنه اداري و قسمتی در پهنه 
ورزشی بوده که در آن زمان با احداث بنا به صورت اداري موافقت شده است. در وضعیت 

/طرح فعلی نیزدر گستره تجاري اداري خدماتی فرامنطقه اي قرار دارد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي کیوان نوع بشري و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور و عدم اعتراض مالکین ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 

احداث سایبان به مساحت 6 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0/5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 660000(ششصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 6  0.5
 

220000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5793 بدوي جاده -
الکان--کو
چه کرمی

4-3-10155-9-1-0-0 50
5

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی داراي 
پایانکار ساختمانی به شماره 14484 مورخه 74/09/09 میباشد .به صورت خالف بعد  از 

پایانکار اقدام به احداث سایبان فلزي به مساحت 6 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال  نموده 
 است .  .برابر خط پروژه شماره 1606 مورخه 97/02/19 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت 
تقریبی 1.90 مترمربع (به مساحت تقریبی 0.90 مترمربع از اعیان هر طبقه وبه مساحت 
تقریبی 1  مترمربع از عرصه)در تعریض خیابان 15 متري وکوچه 8 متري قرار دارد.مراتب 

جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد .///ي.ث
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ740,544,000(هفتصد و  چهل میلیون 

و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 110.2  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 4/97/5794 بدوي رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
رجایی

4-2-10279-13-1-0-0 506
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 38 مورخه 96/06/28 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناء 1337.35 مترمربع میباشد.عملیات ساختمانی در 
مرحله اتمام سفت کاري می باشد و در مرحله اتمام فنداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه 
مرحله دوم دریافت نموده است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده (که به تایید نظام نرسیده 

: است)داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 10.76 مترمربع (به صورت سایه کنسول) -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 24.86 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 24.86 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 24.86 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 24.86 مترمربع -5
داراي کاهش بنا به سطح 0.65 مترمربع در زیر شیروانی می باشد.سطح اشغال بدون 

احتساب سایه کنسول تغییر ننموده لیکن عمق کنسول از 0.86 متر به 1.5 متر افزایش یافته 
است.به علت عدم تغییر در چیدمان معماري پارکینگ ها تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ 
می باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
در هنگام پایانکار الزامی است.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت دستور 

.تقدیم می گردد

506

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بخشی از پیلوت به دوباب مغازه به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم 

ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 34713 مورخ 97.02.29 معادل 
256000000(دویست و  پنجاه و  شش میلیون )ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 31.92  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/22 4/97/5797 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
افتخاري، 
خیابان 
پورباقر، 
نبش کوچه 
هفتم

4-1-10509-43-1-0-0 50
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص دوباب 
کسري پارکینگ تجاري بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ مسکونی بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/22 4/97/5797 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
افتخاري، 
خیابان 
پورباقر، 
نبش کوچه 
هفتم

4-1-10509-43-1-0-0 50
7

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 17 مورخه 1393/07/27 با زیربناي 339.5 
مترمربع به صورت 4 طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی صادر شده است. از بابت 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 109 مترمربع و تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه به مساحت 32.29 مترمربع، افزایش تعداد واحدها از دو واحد به سه واحد مسکونی به 
سطح 90.75 مترمربع ، مازاد بر تراکم ناشی از کسر 5 درصد تشویقی آسانسور به سطح 
5.42 مترمربع، چهار واحد کسري پارکینگ (2 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري) ، کاهش 

مساحت راه پله به مقدار 33 مترمربع و تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم به سطح 20.61
 مترمربع داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد می باشد که از بابت تبدیل پیلوت به 
تجاري و کسري پارکینگ تجاري به اعاده بنا به وضع سابق و از بابت یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی و سایر تخلفات فوق الذکر به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري 
رشت محکوم گردید که برابر گزارشات مندرج در پرونده ، قسمت تجاري اعاده به وضعیت 
اولیه گردیده که به این واسطه دو واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی منتفی شد. شایان ذکر است طبقه چهارم مندرج در پروانه ساختمانی به مساحت 
63.5 مترمربع احداث نشده است. پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 604161 مورخ 
1395/12/03 با زیربناي 374.3 مترمربع به صورت سه طبقه مسکونی بر روي پیلوت صادر 
شده است. حالیه طی بازدید مشاهده می شود که مجددا قسمتی از پیلوت مسکونی تبدیل 
به دو باب مغازه به مساحت هاي 15.79 و 16.13 مترمربع (مجموعا 31.92 مترمربع) شده 
است. همچنین مشمول 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ 
/مسکونی است. رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

-------------------------------
.مغازه ها فاقد فعالیت صنفی هستند

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا بصورت آالچیق  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  20310000(بیست میلیون و  سیصد و  ده هزار )ریال در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 15.4  1.5
 

700000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/06 4/97/5805 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--بن 
بست 
رویایی

4-3-10250-110-1-0-0 50
8

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب خانه که داراي بالمانع شماره 
2/33/31764 مورخه 77/12/24 میباشد .  برابر خط پروژه به شماره 2559 مورخه 
97/01/23 ضمیمه شده به مساحت تقریبی 45 مترمربع از پالك فوق در تعریض کوچه 10 
متري قرار دارد.حالیه مالک به صورت خالف در حیاط خود اقدام به احداث  آالچیق چوبی به 
مساحت 6.90 مترمربع و انباري با مصالح بلوکی به مساحت 8.50 مترمربع به قدمت تقریبی 

.5 سال نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
دو باب مغازه بمساحت هاي 19 و 34مترمربع با قدمت سال 1366  به استناد تبصره 4 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

77241 مورخ 97.04.27معادل 6,000,000(شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 62  0
 

50000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/04/30 4/97/5806 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار مدرس 
باالتر از 
منبع آب - 
جنب کوچه 
سجاد - 
روبروي 
رستوران 
نیسان

4-2-10178-334-1-0-0 509
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی دو باب مغازه به مساحت 62 مترمربع (یک باب به مساحت 
19 مترمربع و یک باب به مساحت 43 مترمربع)  که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 120 مترمربع احداث گردیده است. مغازه 
هاي احداثی با مصالح بلوکی احداث شده و قدمت احداث بنا بیش از 30 سال تخمین زده می 
شود. به استناد خط پروژه 1798 به مساحت تقریبی 9.5 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 
51 متري واقع شده است. عالوه بر این به مساحت تقریبی 18.5 مترمربع از اعیان در تعریض 
دو متر عقب سازي مضاعف ساختمان هاي تجاري قرار دارد. برابر ضوابط زمان احداث بنا 
کسري پارکینگ ندارد. داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر 
تخریب بوده حالیه با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه مدارك، گزارش بروز رسانی شده و 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

509

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی خانم فاطمه آرام فر محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 69/24 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 563436000(پانصد و  شصت 

و  سه میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 69.24  2.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5809 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-161-1-0-0 510
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي  به شماره 24 مورخه 96/04/25 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  + زیر شیروانی انباري به زیربناي 492.01 مترمربع 
وپروانه مرحله دوم به شماره 24 مورخه 96/10/12 به زیر بناء 544.16 مترمربع میباشد.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي میباشد ومتقاضی تقاضاي گرفتن پروانه مرحله 
سوم را دارد.از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 24.40 مترمربع و در طبقه اول به 
سطح 27.75 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/96/4033 مورخ 
96/07/18 میباشد که جهت اظهارنظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد .حالیه با توجه به 

: نقشه برداري ارائه شده داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد
داراي کاهش بنا  در طبقه همکف به مساحت 0.72 مترمربع -1

داراي کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.72 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  27.03 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  27.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.58 مترمربع -5

به مساحت 0.45 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در  -6
زیرشیروانی

به مساحت  12.15 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید

داراي کسري فضاي سبز به مساحت 11.13 مترمربع وبه مساحت 13.11 مترمربع داراي  -8
.کسري فضاي باز میباشد

سطح اشغال مطابق پروانه با احتساب راه پله وآسانسور  68.45 درصد بوده وحالیه به مقدار  
82.45 درصد بوده که به مقدار 14 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در 

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت. جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث

510
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع شده و از طرفی تخریب مکان مذکور 
ضرر جبران ناپذیري به مالک وارد خواهد آورد و ضرورتی به قلع آن نیست لذا به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  18,885,200(هجده 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.92  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/12 4/97/5811 بدوي رشت -بلوار 
الکان - 16
متري سمیه 
- کوچه 
یوسف زاده 
- روبروي 
پالك 16

4-3-10251-93-1-0-0 511

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون 

) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و با توجه به گواهی 
استحکام از سوي مهندس ناظر ساختمان،  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  349,711,000(سیصد و  چهل و  نه میلیون و  هفتصد 
و  یازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.81  1
 

3100000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید ملک شاکی: مکان بازدید شده  بصورت زمینی به مساحت 72.8 متر مربع داراي اعیان 
بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 
236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب 
کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن اقدام به تعمیرات کلی ساختمان در سال 

: 1396 نموده است. داراي اعیانات به شرح زیر میباشد
یک باب مغازه در همکف بمساحت تقریبی 9 متر مربع فاقد تابلو و بالکن و حالیه فاقد  -1

بهره برداري
 اعیان مسکونی در همکف بمساحت 36.5 -2

 سرویس بهداشتی در همکف بمساحت 3 متر مربع- 3
پیلوت مسکونی در همکف بمساحت 18.5 متر مربع -4

اعیان مسکونی در طبقه 1 بمساحت 31 متر مربع که با اعیان همکف بصورت یکواحد  -5
.مسکونی دوبلکسی در حال بهره برداري میباشد

: لذا داراي تخلفات به شرح زیر میباشد 
احداث بناي خالف ساز و خارج ترام بمساحت 14.56 متر مربع -1

احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 74.44 متر مربع -2
احداث تجاري بمساحت 9 متر مربع -3

داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی و یکباب کسري پارکینگ تجاري به استناد  -4
 . ضوابط جدید  میباشد

براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد. الزم بذکر است مکان  
.بازدید شده داراي پرونده جاري بشماره 645531 بابت شکایت از همسایه حد جنوبی دارد

ملک متشاکی: مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت 
زمینی به مساحت 59.47 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه 
که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 
مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن 
اقدام به احداث  ساختمان  خالف ساز 2 طبقه روي همکف در 2 واحد مسکونی نموده که 
حالیه  در مرحله  نازك کاري با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1396 و داراي زیربنا به 
مساحت تقریبی 173.73 متر مربع  میباشد .  لذا خالف هاي ساختمانی به شرح زیر اعالم 

: میگردد
احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم به مساحت 54.9 متر مربع در همکف و طبقه 1 -1
 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 60.92 متر مربع در همکف و طبقه 1 -2

511
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احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه مازاد بر طرح تفضیلی در طبقه دوم بمساحت  -3
57.91 متر مربع

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط جدید مبیاشد -4
براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد. الزم بذکر است مکان  
بازدید شده داراي پرونده جاري بشماره 643973 بابت تخلف ملک  و پرونده جاري بشماره 

 .645531 بابت شکایت همسایه حد شمالی از پالك فوق میباشد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 11,000,000(یازده میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50  1
 

220000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/08 4/97/5818 تجدید 
نظر

-
حمیدیان--
ایثار

4-2-10238-97-1-0-0 512

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 63,608,995(شصت و  سه میلیون و  ششصد و  هشت هزار و  نهصد و  

نود و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 190.86  1
 

445500  , 1374
 , 1378
 , 1385

طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 224,000(دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید 

میگردد .

جریمه 1.6  1
 

140000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 209-70/10/05 و پایانکار شماره 
23487-74/11/17 به صورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 
190.54 مترمربع صادر شده است. با توجه به بازدید و نقشه برداري ارایه شده توسط مالک 

:داراي تخلفات ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 16.66 مترمربع (همزمانساز با قدمت سال 74) -1

احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط به سطح 2.48 مترمربع. (همزمانساز با قدمت  -2
سال 74)

تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 68.23 مترمربع (با قدمت سال 78) -3
اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 1.6 مترمربع (همزمانساز با قدمت سال 74) -4

احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به سطح 103.49 مترمربع (با قدمت سال 85) -5
با توجه به ضوابط زمان وقوع تخلف 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد (قدمت سال  -6

(78
عرض حیاط خلوت سراسري از 2 متر به 1.8 متر تقلیل داده شده که با همین وضعیت 
پایانکار صادر شده است و حالیه طبقات اول و دوم نسبت به پالك مجاور اشرافیت دارند. 
دسترسی به حیاط خلوت سراسري صرفا از طریق واحد مسکونی همکف امکانپذیر می باشد. 
همچنین به وسیله دیواري به طول تقریبی 5.2 متر و ارتفاع دو متر ، حیاط جنوبی به دو 
قسمت مستقل تقسیم شده است و واحد مسکونی همکف به هر دو قسمت حیاط دسترسی 
دارد. برابر تفکیک با معابر 10 متري و در مقایسه با وضع موجود فاقد عقب نشینی است. 

//ع.ا

512

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ150,076,800(یکصد و  پنجاه 

میلیون و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 22.59  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 4/97/5829 بدوي زمینهاي -
--الکتریک

4-3-10046-125-1-0-0 51
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده طبق  پروانه ساختمانی مرحله اي   شماره 44 مورخ 1395/12/26 
به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در هشت واحد مسکونی بانضمام انباري زیرشیروانی به 
زیربناي کلی 1079.3 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري 
است و در مرحله اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 44 مورخ 1396/03/30 و در 
مرحله سفت کاري نیز بدون تخلف پروانه مرحله سوم به شماره و تاریخ 96/09/18-44 
دریافت نمودند.حالیه برابر نقشه برداري تفکیکی که به تایید نظام نرسیده داراي اضافه بنا به 

صورت
 اضافه بنا در همکف به سطح 4.39 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات به سطح 12.16 مترمربع  (هر طبقه به سطح 3.04 مترمربع ) -2
مازاد بر تراکم به سطح 0.36 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی -3

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 5.68 مترمربع -4
ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.89 مترمربع می باشد.سطح اشغال در 
همکف از 49.96 % به 51.01% افزایش یافته است.قابل ذکر است.هر گونه تغببرات و مغایرت 
در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی تایید شده سازمان نظام مهندسی در زمان 
پایانکار گزارش خواهد شد.با توجه به اینکه چیدمان معماري تغییر ننموده و اضافه بنا فوق 
ناشی از اجرا می باشد تا این مرحله  کسري پارکینگ ندارد لذا اظهار نظر نهایی در خصوص 
پارکینگ پس از نصب درب پارکینگ و اجراي فضاي سبز و همچنین آزمون عملی ، در 
خصوص پارکینگ هایی که هنگام پرواهه صادر شده است مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت.پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده است مراتب جهت صدور دستوربعدي  تقدیم 

.میگردد

51
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف و طبقه اول راي به جریمه به مبلغ40,588,800(چهل میلیون و  پانصد 

و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 6.04  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 4/97/5831 بدوي جاده -
فومن اول 
عینک-مفت
-ح

4-1-10527-22-1-0-0 514

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 213.79 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 79- 96.11.04 مبادرت به 
احداث بصورت سه طبقه در سه واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده برخالف 
مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

سایر 213.79  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 4/97/5831 بدوي جاده -
فومن اول 
عینک-مفت
-ح

4-1-10527-22-1-0-0 514

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخه 96/11/04 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 487.72 مترمربع  صادر واز بابت اضافه بنا در 
طبقه همکف به مساحت 3.02 مترمربع ودر طبقه اول به مساحت 3.02 مترمربع داراي راي 
کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/97/5947 مورخه 97/04/12 مبنی بر جریمه 
بوده(نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است)ومتعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به 
شماره 648111 مورخه 97/08/06 به زیربناء 500.55 مترمربع میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  10.79 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  10.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 13.81  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  13.81  مترمربع 4

به مساحت 1.72  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 67.43 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.88 درصد بوده که به مقدار 8.45  درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز 
میگردد و به مساحت 8.56 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.به مساحت  10.10 مترمربع 
داراي کاهش بنا درطبقه زیرشیروانی است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.در ضمن الزم  به ذکر است که در گزارش قبلی به این نکته اشاره 
شده بود که به مقدار 6.79 مترمربع در طبقه همکف در زمان اخذ پروانه به اشتباه از قلم 

.افتاده بود که این مساحت با مساحت طبقه همکف جمع شده است
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/31

514

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,258,400(یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 22.88  1
 

55000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/22 4/97/5833 تجدید 
نظر

-
حمیدیان--
علیزاده

4-2-10236-5-1-0-0 515

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 250000000(دویست و  پنجاه میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد 

.

جریمه 32.82  0
 

850000  , 1388 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 64900(شصت و  چهار هزار و  نهصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 59.  2
 

55000  , 1369 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 665-66/08/03 و پایانکار شماره 
27899-67/07/04 به زیربناي 132 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی صادر شده است. 
در خصوص تبدیل قسمتی از مسکونی به یک باب مغازه به سطح 18 مترمربع داراي 
صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 69/10/09 بوده که برابر گواهی واحد تخلفات 

ساختمانی داراي سوابق پرداخت می باشد. در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي 
:مابه التفاوت نسبت به سوابق فوق به شرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز مسکونی به سطح 22.88 مترمربع (قدمت سال 67) -1
اضافه بناي همزمانساز تجاري 0.59 مترمربع (قدمت سال 69) -2

تبدیل قسمت دیگري از زیربناي مسکونی به تجاري به سطح 32.82 مترمربع (قدمت  -3
سال  88)

برابر خط پروژه شماره 832-96/08/29 به سطح تقریبی 6.56 مترمربع از اعیان دو واحد 
/تجاري در تعریض قرار دارد. /ع.ا
-----------------------

.توضیح صنفی : مغازه اول به سطح  18.59 مترمربع به صورت سوپرمارکت فاقد تابلو
مغازه دوم به سطح 32.82 مترمربع به صورت فروشگاه پوشاك داراي تابلو به ابعاد 1.45*6 

از نوع بنر با نورپردازي
-----------------------

با احترام، در خصوص تصمیم شماره 4/96/5000 مورخه 96/11/28 کمیسیون ماده صد الزم 
به توضیح است ، کلیه مساحت هاي قید شده در فرم کاربري ها ، بر اساس نقشه برداري 
ارایه شده توسط مالک و ممهور به گواهی نقشه بردار داراي پروانه اشتغال رسمی نظام 
مهندسی است (صفحه 9 مدارك ارسالی) ، که در محل با وضع موجود ساختمان کنترل شده 
و به آن استناد شده است. لذا کلیه مساحت هاي قید شده در گزارش ارسالی به کمیسیون ، 
/بدوا بر مبناي تعرفه نقشه برداري رسمی است که از سوي مالک ارایه گردیده است. /ع.ا

515

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي طهمورث روحی برندق وشرکاء نسبت به راي شماره 
4.97.5326 مورخ 97.2.15 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.75 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 38.97 مترمربع به مبلغ  196408800(یکصد و  نود و  شش میلیون 

و  چهارصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 38.97  1.5
 

3360000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1397/03/22 4/97/5834 تجدید 
نظر

رشت - 
رازي 
شهرك 
مصطفی 
خمینی

4-3-10041-7-1-0-0 516

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 66 مورخ 
1396/10/09 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 502.45 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
احداثی در حد اتمام فونداسیون و اجراي ستون هاي همکف  می باشد. برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر ساختمان، داراي اضافه بنا در همکف به 
مساحت 32.51 مترمربع می باشد.  همچنین به مساحت 6.46 مترمربع از فضاي راه پله در 
همک کاهش یافته و به سطح اشغال مفید بنا افزوده شده است. شایان ذکر است اظهار نظر 
نهایی در خصوص عدم تجاوز به معا بر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد نصاب فضاي 
سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب دربهاي 
پارکینگ و نفررو می باشد. حالیه تقاضاي پروانه احداث بناي مرحله دوم را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 24,000,000

(بیست و  چهار میلیون )  ریال صادر می گردد.

جریمه 10  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/19 4/97/5835 بدوي بلوار 
منظریه- 
کوچه 
گلستانی- 
بن بست 
نسترن

4-3-10116-331-1-3-0 51
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ،که برابر پروانه 
وپایانکار اخذ شده ،فاقد عقب نشینی میباشد.به صورت خالف اقدام به احداث آالچیق با 
مصالح فلزي به مساحت تقریبی 10 مترمربع در حیاط مشاعی به قدمت تقریبی 10 سال  

نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

51
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،و با توجه به 
اینکه درخصوص بارانداز راي  جریمه صادر گردیده ، کسري پارکینگ موضوعا منتفی 

است.

سایر 25 1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1397/03/22 4/97/5836 تجدید 
نظر

رشت -  
بلوار شیون 
- فومنی - 
روبروي 
آسایش 5 - 
(ابتداي 
جاده جیرده 
- جنب 
آسایش 4)

4-2-10152-48-1-0-0 51
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 23,145,000(بیست و  سه میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار 

) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 15.43  1.5
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بارانداز در حیاط خلوت بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 7,833,600(هفت میلیون و  هشتصد و  سی و  سه 
هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 2.72  3
 

960000  , 1396 احداث بارانداز در حیاط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 132 مورخه 1384/08/09 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 254.24 مترمربع صادر گردیده است. (در فرم 
پیش نویس پروانه 0.32 مترمربع خطاي محاسباتی در جمع ستون کاربري ها وجود دارد لکن 
همین عدد 254.24 مترمربع مبناي بقیه محاسبات قرار گرفته است) ساختمان در حال بهره 
برداري است. از بابت تبدیل همکف به دو باب مغازه به مساحت هاي 15.64 و 22.10 مترمربع 
(مجموعا 37.74 مترمربع) ، افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم به سطح 147.73 
مترمربع و احداث یک طبقه مازاد  به سطح 53.65 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 

 .شماره 12952-1387/07/17 می باشد
در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با سوابق فوق به شرح زیر می 

:باشد
.اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات اول تا چهارم به سطح کلی 15.43 مترمربع -1
احداث سایه بان متصل به ساختمان با سازه فلزي و سقف ایرانیت در قسمتی از حیاط  -2

.خلوت سراسري به سطح 2.72 مترمربع. جهت تامین پارکینگ
با توجه به نقشه برداري ارایه شده، 1 واحد کسري پارکینگ دارد که به دلیل تبدیل  -3
پیلوت به تجاري ایجاد شده است ، لذا مشمول یک واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد 
بود. لکن در صورت پذیرش سایه بان احداثی (بند 2) فعال کسري پارکینگ منتفی خواهد 

.شد
الزم به توضیح است در صورت پذیرش پارکینگ ، عرض درب سه لنگه در قسمت میانی می 
بایست حداقل در حدود 10 سانتیمتر در زمان پایانکار اصالح گردد. همچنین رعایت ارتفاع 
پیلوت در هنگام پایانکار الزامی است. برابر خط پروژه 464 مورخه 96/12/09 عقب نشینی 

/رعایت شده است. /ع.ا

51
8

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 411398400(چهارصد و  یازده میلیون و  سیصد و  نود و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.22  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/06 4/97/5841 بدوي -
چمارسرا-ط
القانی

4-2-10391-81-1-0-0 519

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخه 96/08/20 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 398.65 مترمربع وهمچنین داراي  پروانه مرحله 
دوم به شماره 53 مورخه 96/09/16 در فونداسیون مبنی بر عدم خالفی میباشد..حالیه 
عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ارائه شده 

:  داراي موارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  17.32 مترمربع (به مساحت 3 مترمربع از آن به صورت  -1

احداث سرویس بهداشتی در محوطه میباشد)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 14.31  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 14.31  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  14.31 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.55 مترمربع (به مساحت 0.30 مترمربع از آن  -5
بابت تبدیل راهرو به انباري میباشد)

به مساحت  0.42 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله در طبقات -6
وتبدیل آن به بناي مفید

به مساحت  6.50 مترمربع داراي کسري فضاي سبز وبه مساحت 14.23 مترمربع داراي 
کسري فضاي باز میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله  مطابق پروانه 67.58 درصد بوده 
وحالیه در وضع موجود  78.44درصد بوده که به مقدار 10.86  درصد افزایش یافته است.با 
توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین 
اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  
مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

519

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها اعتراض مالک به نظریه کارشناس ضمن پذیرش 
اعتراض در خصوص بررسی مجدد متراژ بناي مندرج در پروانه و سال وقوع تخلف 
مراتب به هیات کارشناسان رسمی دادگستري  ارجاع گردید که قرار صادره طی نامه 
شماره ش ر 253499 مورخ 1396/12/13 جهت پرداخت هزینه به مالک ابالغ می 
گردد که مالک علیرغم ابالغ در مهلت قانونی از پرداخت دستمزد کارشناسی امتناع 
می نماید لذا این کمیسیون راي صادره را منطبق با موازین قانونی تشخیص و راي 

بدوي  جریمه بمبلغ 500000000(پانصد میلیون ) ریال عینا تایید می نماید .

جریمه 129.67  0
 

780000  , 1391 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/04/26 4/97/5844 تجدید 
نظر

رشت - یخ 
سازي به 
سمت جهاد 
- بلوار 
شهداي 
گمنام - 
200 متر 
مانده به پل 
سیاه 
اسطلخ - 
نبش کوچه 
پنجم- 
کلینیک 
ساختمانی 
آرا بنا

4-1-10607-42-1-0-0 520

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی به مساحت تقریبی 140 متر مربع بوده که به صورت 
فروش لوازم و مصالح ساختمانی مورد بهره برداري قرار میگیرد.داراي اعیان بدون مجوز به 
صورت دفتر فروش به مساحت تقریبی 30 متر مربع و همچنین فضاي باز تجاري به سطح 
تقریبی 110 متر مربع میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان 
پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد و تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد 
عقب نشینی بعد ازارائه سند مالکیت و  تهیه خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه شهرداري منطقه 4 به شماره 74015 مبنی بر ارائه مستندات از طرف ****
مالک بر روي پالك نسقی به مساحت 129.67 مترمربع بدون مجوز  یک باب مغازه (کلنیک 
ساختمانی) به زیربناي 26.56 مترمربع  با قدمت سال 91 با مصالح آجري احداث گردیده 
است.مابقی عرصه به سطح  103.11 متر به صورت فضاي باز تجاري مورد بهره برداري قرار 
میگیرد. فاقد کسري پارکینگ تجاري بوده وبرابر خط پروژه شماره 1448 به سطح 14.40 متر 
مربع در تعریض اتوبان 51 متري حد شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

****..تقدیم می گردد

520

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان بااعمال  ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 28,800,000(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 15  2
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 4/97/5863 تجدید 
نظر

خیلبان 
رودباري - 
کوچه شهید 
اصغرتاش - 
 منفرد

4-3-10039-2-1-0-0 521

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان سه طبقه روي پیلوت و دو باب مغازه 
مشتمل بر سه واحد مسکونی است. داراي گواهی پایانکار شماره 72125 مورخ 1390/02/24
با زیربناي 665.69 مترمربع می باشد. پس از آن برابر بازدید به عمل آمده متقاضی نسبت به 
احداث سایبان به صورت مکانیکی ( جمع شونده)  به مساحت تقریبی 15 مترمربع جهت 
تامین یک واحد پارکینگ در حیاط مشاعی با قدمت سال جاري  اقدام نموئه است. حالیه 
تقاضاي استعالم موقعیت مکانی جهت تخصیص سایبان احداثی به عنوان پارکینگ یکی از 
واحدهاي مسکونی را دارند. به استناد خط پرویژه 2105 مورخ 1397/02/06 به مساحت 
تقریبی 3.31 مترمربع از اعیان در تعریض پخ دو گذر واقع شده است. . مراتب جهت بررسی 
و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد. شایان ذکر است یک باب مغازه به مساحت 
تقریبی 35 مترمربع به صورت سوپرمارکت در حال بهره برداري بوده و یک باب مغازه دیگر 

.به مساحت تقریبی 20 مترمربع فاقد بهره برداري صنفی بوده و تخلیه می باشد

521

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 10602000(ده میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 99.  0
 

3300000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1397/04/06 4/97/5870 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان-16 
متري 
سمیه-روبر
وي کارخانه 
عادلی-روبر
وي ك 7- 
شیشه بري 
فرهنگ

4-3-10372-85-1-0-0 52
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 123750000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  

هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 440000000(چهارصد و  چهل میلیون ) ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 41.09  0
 

3300000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون بشماره 4/96/4360-1396/09/14 و به استناد مدارك جدید و 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار مکان بازدید شده بصورت 
یکباب مغازه بمساحت 20.05 متر مربع با قدمت در سال 1375در حال بهره برداري بصورت 
مغازه شیشه بري که مالک در سال 1395 اقدام به توسعه بناي تجاري بصورت احداث یک 
طبقه در طبقه اول بمساحت 21.04 متر مربع در مرحله سفت کاري نموده که از این مقدار 
بمساحت 0.99 متر مربع ان بصورت کنسول به سمت شارع عام میباشد.  داراي یک واحد 
کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط جدید میباشد. از بابت احداث بدون مجوز راي 
کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/5661-1397/02/11 و راي کمیسیون ماده صد بشماره 
4/97/5870-1397/04/06 صادر گردیده است . مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 

//تقدیم میگردد//ر.ي

52
2

نظر به اینکه حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در 
الیحه دفاعیه تخلف مالک در احداث بناي برخالف مدلول پروانه، محل هیچگونه تامل 
و تردید نیست و به جهت عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، به مبلغ  240,692,400(دویست و  چهل میلیون و  

ششصد و  نود و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.12  0.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/27 4/97/5871 بدوي فلکه 
رازي-یونس 
آباد-کوچه 
اصغرتاش 
پالك 57

4-3-10042-46-1-0-0 52
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، با وصف محرز بودن تخلف، 
به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مسکونی و احداث 
طبقه مازاد چهارم، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 972,249,600(نهصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 144.68  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 55 مورخ 
1396/08/024 و پروانه احداث بنا مرحله دوم شماره 55 مورخ 1396/10/11 به صورت سه 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 579.6 مترمربع می باشد. برابر 
بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس باقر فردي، گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.42 مترمربع (سطح اشغال مجاز 55 درصد بوده و سطح  -1

اشغال مورد استفاده در وضع موجود 68.28 درصد می باشد)
احداث انباري مازاد بر 5 مترمربع به مساحت 0.85 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 47.19 مترمربع (15.73 مترمربع در هر  -3
طبقه)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز، در طبقه چهارم به مساحت 144.68 مترمربع -4
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات همکف تا چهارم به مساحت  -5

31.66 مترمربع
به مساحت 19.88 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد. اظهار نظر در خصوص حد  -6

.نصاب فضاي سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و محوطه سازي است
با توجه به انتقال انباري ها از زیرشیروانی به پیلوت، زیرشیروانی در مقایسه با پروانه صادره  
به مساحت 36.27 مترمربع کاهش یافته است. برابر نقشه برداري ارائه شده چهار واحد 
پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ و 
رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی، اجراي دیوار پیرامونی و نصب درب 
پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد

52
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز بارعایت 
اصول فنی (تأئید استحکام بنا) و بهداشتی و شهرسازي (عحسب مستندات و مدارك 
موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره ش/11/97 مورخ 97/3/12 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 596,300,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 119260000(یکصد و  نوزده میلیون و  

دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد دم مزاحمت و مشرفیت) راي به 
اخذ جریمه بمبلغ 119260000(یکصد و  نوزده میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 59.63  0
 

112500  , 1376 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/22 4/97/5872 تجدید 
نظر

رشت - 
نبش 

آسایش 17 
- لوازم 
فروشی 
برادران 
عطایی

4-3-10469-102-1-0-0 52
4

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقفشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به 
مساحت 59.63 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه در 
مرحله بهره برداري  به شغل فروش لوازم یدکی اتومبیل با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در 
سال 1376 با پوشش 100 درصد در عرصه و داراي تابلوي تبلیغاتی به مساحت 3.5 * 1 متر 
مربع از نوع بنر میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي اخطاریه 
بشماره 3/232/ن-1396/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. اظهار نظر دقیقتر  و 
مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم 

خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
------------------------------------------

به استناد نقشه برداري ارائه شده و خط پروژه بشماره 464-1396/11/7 تماما در مسیر 
 .خیابان قرار دارد
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم سیمین حسینی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4
 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 20.61 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 103874400(یکصد و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد 

و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 20.61  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5874 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
شهریاران - 
کوچه 

فرهنگ 1

4-2-10263-14-1-0-0 52
5

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 106مورخه 93/12/28 و  عدم خالف به 
شماره 639528 مورخه 96/09/26 میباشد.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
ومتقاضی تقاضاي گرفتن پایانکار را دارد.نوخاله هاي ساختمانی فعال جمع آوري نشده 
است.نرده راه پله به بام در پاگرد آخر نیازبه اصالح دارد.برابر نقشه برداري تایید نظام 
مهندسی به مساحت 14.04 مترمربع داراي اضافه بناي همزمان ساز میباشد(همکف 2.93 
مترمربع ،طبقات 1و2و3و4 هر کدام به مساحت 2.74 مترمربع وزیرشیروانی به مساحت 0.15 
مترمربع) وهمچنین به مساحت 6.57 مترمربع بناي خارج از تراکم به دلیل کاهش سطح راه 
پله وآسانسوردر همکف وطبقات وتبدیل به بناي مفید دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب هفتاد و پنج صدم برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 223927200(دویست و  بیست و  سه میلیون و  

نهصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 88.86  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/23 4/97/5875 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس--شع
بانی

4-3-10182-62-1-0-0 52
6
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 43-96/07/20 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت به زیربناي 483.25 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام فنداسیون از بابت 
اضافه بنا به سطح 26.3 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده مبنی بر جریمه نقدي و پروانه 
مرحله دوم به شماره 43-96/12/21 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می 

: باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در طبقه همکفبه سطح 0.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح  26.47 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح  26.47 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح  26.47 مترمربع -4

کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به سطح 9.28 مترمربع (در همکف و  -5
طبقات)

کسري فضاي باز به سطح 19.78 مترمربع -6
کسري فضاي سبز به سطح 4.68 مترمربع -7

ضمنا داراي کاهش بنا به سطح 1.74 مترمربع در زیرشیروانی می باشد.تا این مرحله کسري 
پارکینگ ندارد.اظهار نظر نهایی در خصوص اضافه بنا و تعداد پارکینگ موکول به اتمام 
عملیات ساختمانی و کفسازي و نصب درب همچنین ارائه نقشه برداري تایید نظام می 

 .باشد.مراتب جهت صدور دستور مقثضی تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 139,686,000(یکصد و  سی و  نه میلیون و  

ششصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 450.6  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 4/97/5877 بدوي -
شهریاران-
-گلستان-ك
وي فرهنگ

4-2-10262-34-1-0-0 52
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 90,210,000(نود 

میلیون و  دویست و  ده هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 14.55  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده طبقه سند مالکیت به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 345.38 
مترمربع داراي اعیان دو طبقه در یک واحد مسکونی که از بابت آن داراي بالمانع شماره 
4/33/601822 مورخه 93/02/21 میباشد..برابر خط پروژه شماره 2659 موجود در سامانه به 
مساحت تقریبی  2.20 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد.الزم به ذکر 
است که متقاضی داراي درخواست پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 643300 در مورخه 
96/07/03 به زیربناء 465.15 مترمربع در 3 طبقه در یک واحد مسکونی بوده که عوارض 
درآمد شهرداري را پرداخت وتا مرحله صدور پروانه ارجاع شده بوده (کلیه استعالمات 
ادارات انجام وجواب گرفته است )، که متقاضی قبل از اخذ پروانه از شهرداري، اقدام به 
تخریب اعیان قدیمی واحداث برابر نقشه هاي تایید شده شهرداري ونظام مهندسی 

گرفته(مرحله ساختمانی در حد نازك کاري است) ومطابق بازدید به عمل آمده نقشه وضع 
موجود نسبت به نقشه هاي تایید شده مغایرتی نبوده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

به مساحت 450.60 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 14.55 مترمربع اعیان ).میگردد
خارج از تراکم بوده که الزم به ذکر است که اعیان خارج تراکم قید شده به دلیل این بوده که 
درتراکم گیري طبقات تراکم پایه 80% محاسبه ولحاظ شده است وبا درنظر گرفتن تراکم 
(به صورت  165%  بوده کلیه اعیانات داخل تراکم میباشد R121 اصلی طبقات که در پهنه
با توجه به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد مبنی بر اعالم اینکه به صراحت عنوان 
شود که آیا پالك فوق کسري پارکینگ دارد یا خیر؟ که طبق بررسی به عمل آمده الزم به 
ذکر است که پالك فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد که جهت اظهار واقدامات بعدي تقدیم 

.میگردد

52
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمود عاطفی و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 162.19 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 953677200(نهصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 162.19  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 4/97/5878 بدوي مصطفی -
خمینی-گل

ستان 2
-گلستان 2

4-3-10043-3-1-0-0 52
8

در خصوص میزان تراکم اعطایی به متراژ 79 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

132,720,000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم 
میدارد.

جریمه 79  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 320 مورخ 1391/12/28 
با زیربناي 653.5 مترمربع به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر 6 واحد مسکونی می 
باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در حال بهره داري می باشد. به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی، ممهور به مهر مهندس نقشه بردار (حسین یگانه) داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.91 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به مساحت 123.64 مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز، در طبقه پنجم به مساحت 105.54 مترمربع (  -3
برابر پروانه صادره احداث بنا در طبقه پنجم به صورت زیرشیروانی صرفاً جهت استقرار 

انباري ها به مساحت 62.5 مترمربع مجاز بوده است)
تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 7.64 مترمربع در طبقات اول تا چهارم -4

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 79 مترمربع -5
شایان ذکر است با توجه به احداث انباري ها در پیلوت، زیرشیروانی صرفا به صورت راه پله 
به بام و به مساحت 7.09 مترمربع اجرا شده است. هم چنین نظر به افزایش طبقات مسکونی 
از چهار طبقه به پنج طبقه، ایستگاه مشترك در دستگاه پله اجرا نگردیده است. به استناد 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده و پنج واحد پارکینگ مورد نیاز برابر ضوابط زمان صدور 
پروانه تامین می گردد. همچنین اعتبار پروانه فوق االشاره به اتمام رسیده است. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف ساختمانی را دارند. عطف به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 
4/97/5735 مورخ 1397/03/01مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

52
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ابراهیم بهاري موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث یکباب مغازه به مساحت 42.8 مترمربع و سایبان به مساحت 
2.07 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 144000000 ریال فلذا مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 48193 
مورخ  97/3/19 به مبلغ 28800000(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 44.87  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/22 4/97/5879 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
سلیماندارا
ب - 
روبروي 
مقبره 
میرزاکوچک

4-3-10294-201-1-0-0 52
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4528-1396/11/04 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 47.54 متر مربع 
داراي اعیان بمساحت 44.87 متر مربع که از این مقدار بمساحت 2.07 متر مربع بصورت 
سایبان میباشد. قدمت ینا در سال 1380 است.  حالیه در مرحله بهره برداري بشغل 

کتابفروشی فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 4.5 متر مربع میباشد . به استناد 
ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 467 فاقد عقب نشینی 

میباشد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

52
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,604,668,800(یک میلیارد و  
ششصد و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 238.79  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5886 بدوي رشت نامجو 
 آرش کوچه 
بن بست 
نادري پالك 

20

4-3-10121-25-1-0-0 53
0
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخه 92/06/02 به صورت 3  طبقه 
روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به متراژ  936.45  مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 

:  حد سربندي بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  17.29 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  3.57 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 83.03  مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 113.74  مترمربع(به مساحت 30.71 مترمربع از آن به  4
صورت عدم رعایت  عقب سازي در این طبقه میباشد)

اضافه بنا  در زیر شیروانی به مساحت 21.16 مترمربع(که از این مقدار به مساحت 8.82 -5
مترمربع اضافه بناي راه پله وآسانسور و به مساحت 12.34  مترمربع به صورت احداث 3 باب 

انباري میباشد)
در ضمن از بابت افزایش بنا در همکف به مساحت 65.74 مترمربع ودر طبقه اول به مساحت 
79.46 مترمربع وتخطی از تبصره 7 به مساحت 28.57 مترمربع داراي راي تجدید نظر ماده 
صد به شماره 4/93/283 مورخه 93/05/22 میباشد که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف 

.تقدیم میگردد
در ضمن به مساحت 22.50 مترمربع از پیلوت همکف به صورت البی در نظر گرفته شده 
است.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور مطابق پروانه 55.88 درصد بوده وحالیه در 
وضع موجود 75.50 در صد بوده که به مقدار 19.62 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 

.حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 

.قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

53
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و پس از ارجاع امربه کارشناس رسمی 
دادگستري در خصوص تعیین قدمت بنا ،برابر نظریه شماره 31984- 97.02.26 ضمن 

اصالح سال وقوع تخلف طبقه همکف (مشتمل بر یک واحد سوئیت به انضمام 
پارکینگ و راه پله )به سال1372جریمه بمبلغ 713440(هفتصد و  سیزده هزار و  

چهارصد و  چهل) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 54.88  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/29 4/97/5887 رسیگی 
 مجدد

یونس -
آباد-اصغرتا
لش-یازدهم

4-3-10047-4-1-0-0 53
1

درخصوص 2باب کسري پارکینگ (کسري پارکینگ ناشی از احداث سوئیت همکف با 
قدمت سال 1372 و کسري پارکینگ مربوط به طبقه اول با قدمت سال 1387)به 
استناد تبصره 5 و با  توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 33,250,000(سی و  سه میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

130000  , 1372
 , 1387

مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده در خصوص بناي مازدبرتراکم  با اصالح قدمت 
در خصوص همکف ، و با اعمال همان ضریب قبلی (یک برابر ارزش معامالتی)  جریمه 
بملغ 106,152,800(یکصد و  شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال صادر میگردد 

جریمه 99.66  1
 

1200000  , 1372
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی سه طبقه روي کرسی به 
انضمام زیرشیروانی با زیربناي 154.54 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 70.61 مترمربع احداث گردیده است. همکف 
مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 62.68 مترمربع و راه پله دسترسی به طبقه اول به 
مساحت 4.76 مترمربع می باشد. طبقه اول مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 66.75
 مترمربع و طبقه دوم به مساحت 20.35 مترمربع که به صورت دوبلکس با طبقه تحتانی می 
باشد. به استناد خط پروژه شماره 1676 مورخ 1394/12/16به مساحت تقریبی 2 مترمربع از 
اعیان در تعریض معبر 8 متري حد شرق قرار دارد. از مجموع بناي احداثی به مساحت 
54.88 مترمربع داخل تراکم و 99.66 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد. برابر ضوابط زمان 
احداث بنا دو واحد کسري پارکینگ دارد. با توجه به مستندات ارائه شده از سوي متقاضی و 
نیز گزارش کارشناس رسمی دادگستري موجود در پرونده، قدمت بناي احداثی در همکف 
سال 1372 و قدمت مابقی مستحدثات سال 1387 می باشد. داراي سوابق آراي کمیسیون 
ماده صد قانون شهرداري ها و نیز دادنامه دیوان عدالت اداري بوده که مستلزم اظهار نظر 
واحدهاي زیربط می باشد. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نعمت عموئی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث بارانداز در حیاط بمساحت 16 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 4860000(چهار میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم میدارد.

جریمه 16  1
 

303750  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5892 بدوي بلوار -
بهشتی--ب
ن ششم

4-2-10225-432-1-2-0 53
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان که داراي 
بالمانع شماره 2/33/17120 مورخه 79/07/07  میباشد.برابر خط پروژه شماره 1586 موجود 
در سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 0.36 مترمربع به صورت پخ عرض دوگذر در تعریض 
کوچه هاي 8و4 متري قرار دارد.به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي به مساحت 16
 مترمربع به قدمت تقریبی 15 سال در حیاط نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث
با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 

47244-97/3/17 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   1800000(یک میلیون و 

 هشتصد هزار )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 9.2  0
 

90000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/06 4/97/5893 بدوي رشت - 
خیابان 
مالک اشتر 
-روبروي 
گالري 
آرمین - 
نبش کوچه 
- (مغازه 
تازه ساز)

4-2-10343-12-1-0-0 53
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 9.2 متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه (فاقد بالکن) 
با پوشش 100% و  با قدمت تقریبی سال 75 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است و 
اقدام به بازسازي آن در سال جاري (96) نموده است.فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به 
استناد خط پروژه شماره 2081 و وضع موجود به سطح تقریبی 4 متر مربع در تعریض پخ دو 
گذر و کوچه 10 متري حد غرب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث دوباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 29/ج/97 مورخ 97/3/18 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 740,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 148000000
(یکصد و  چهل و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 158.71  0
 

297000  , 1382 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/27 4/97/5896 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شیون 
فومنی بعد 
از آسایش 
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4-3-10469-103-1-0-0 53
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 18,562,500
(هجده میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1.25
 

297000  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 36 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 
1380 با پوشش 100 درصد در عرصه فاقد بالکن و تابلو در مرحله بهره برداري بشغل تعویض 
روغنی اتومبیل که به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي اخطاریه بشماره 
3/233/ن-1396/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به دلیل عدم حضور مالک 
امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر و مقدار عقب نشینی بعد 
از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا 
اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************************************************
احتراما در پی تصمیم کمیسیون به شماره 4/96/4514 مورخه 96/11/03 و به استناد نامه 
شماره 225462-96/11/08 دبیرخانه کمیسیون ماده صد ، برابر مدارك ارائه شده توسط 
متقاضی این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 205 مترمربع  برابر آخرین 
تغییرات در ظهر فروشنامه میباشد که مالک در سال 82دو باب مغازه  عقب ساز به مساحت  
158.71 مترمربع با مصالح  ستون فلزي و دیوارسنگ بلوکی و پوشش فلزي  و گالوانیزه 
احداث نموده اند .  و عرصه باقیمانده غیر محصور و بایر میباشد. که  یک باب مغازه به 

مساحت 27.14 مترمربع که مورد استفاده شغل تعویض روغن و داراي تابلو تبلیغاتی از جنس 
بنر پالستیکی به ابعاد    1.00*3.50 متر  و یک باب مغازه به مساحت 131.57 مترمربع که 
مورد استفاده  شغل خدمات آسانسور ساختمان وداراي تابلو تبلیغاتی از جنس بنر 

پالستیکی به ابعاد 1.00*6.50 متر میباشد. این ملک برابر ضوابط سال ساخت دو ایستگاه 
کسري پارکینگ دارد.با توجه به طرح تفصیلی کل عرصه و اعیان ملک در مسیر خیابان قرار 

53
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.دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 32079 مورخ 97/3/13 ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1400000(یک میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 24.37  0
 

225000  , 1379 احداث بناي بدون مجوز 1397/03/27 4/97/5897 تجدید 
نظر

رشت - پور 
باقر- انتهاي 
کوي کاشی

4-1-10511-1137-1-0-0 53
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 

اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,250,000(یازده 
میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

225000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي احداث بدون مجوز بارانداز، به مبلغ  12,575,250
(دوازده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 55.89  1
 

225000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و نظر به اینکه ملک در 
کاربري اراضی استفاده مسکونی بوده و باتوجه به قدمت بنا، بلحاظ عدم ضرورت قلع، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل 
تراکم، به مبلغ  1,559,925(یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  نهصد و  

بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.33  0.1
 

225000  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده مطابق سند مالکیت به صورت ششدانگ عرصه واعیان به مساحت عرصه 
131.37 مترمربع(برابر نقشه برداري ضمیمه شده به مساحت تقریبی 131.35 مترمربع) داراي 
اعیان خالف ساز به صورت دو طبقه در دو  واحد مسکونی ویک واحد تجاري ،همکف راه پله 
مسکونی به مساحت تقریبی 5.50 مترمربع ،تجاري به مساحت تقریبی 24.37 مترمربع 
،همکف مسکونی به مساحت تقریبی 54.72  مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 
تقریبی  65 مترمربع کال به مساحت تقریبی  149.59 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت 
تقریبی 17 سال که متقاضی مدارکی ارائه ننموده که جهت دستورات بعدي تقدیم 
میگردد..فعالیت شغلی مغازه خواربار فروشی وفاقد تابلو میباشد داراي دو  باب کسري 
پارکینگ مسکونی میباشد.به مساحت 69.33 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 
55.89  مترمربع اعیان خارج از تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 2171 ضمیمه شده 
پالك فوق به مساحت تقریبی 5.30 مترمربع در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد..///ي.ث

53
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث مکان تجاري محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون 
به موجب نظریه شماره 256496 مورخ 97/3/12 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ 22,000,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 4400000000(چهار میلیارد و  چهارصد میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد 4

جریمه 283.25  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/03/27 4/97/5898 بدوي رشت 
-شهرك 
امام 

خمینی-حم
یدیان-قبل 
از چهارراه 
 دوم

4-2-10237-4-1-0-0 53
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درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 267.1 مترمربع، باتوجه 
به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 27- 95/10/8  مبادرت به احداث 
بصورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی و یک واحد تجاري نموده است لذا اقدام 
نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل 

نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 267.1  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تخلف توسعه بناي مسکونی به متراژ 51.68 مترمربع، جزء متراژ تعیین 
ازرش سرقفل محاسبه و جریمه گردید. موجبی براي رسیدگی مجدد نیست و به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

سایر 51.68  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/03/27 4/97/5898 بدوي رشت 
-شهرك 
امام 

خمینی-حم
یدیان-قبل 
از چهارراه 
 دوم

4-2-10237-4-1-0-0 53
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي کسري شش  قطعه پارکینگ، با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 150  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 95/10/08 به صورت 2 طبقه در یک 
واحد مسکونی و یک واحد تجاري به زیربناي کلی 267.1 مترمربع صادر شده است. برابر 

:نقشه برداري ارایه شده توسط مالک ، مغایرت هاي ذیل مشاهده می شود
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 35.07 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.61 مترمربع -2
تبدیل غیرمجاز کل زیربناي احداثی به سطح 283.25 مترمربع به یک واحد تجاري  -3

.تولیدي نان و شیرینی
مشمول 6 واحد کسري پارکینگ تجاري است (که در صورت اعاده به وضعیت پروانه ،  -4

منتفی خواهد بود)
برابر تبصره سوم بند 3 ضوابط طرح تفصیلی ، موضوع صدور پروانه ساخت سه مرحله اي  -5
، در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مراحل بعدي ، کل 
زیربناي احداثی مندرج در پروانه، به سطح 267.1 مترمربع تخلف ساختمانی (داخل تراکم) 

 .محسوب می گردد
الزم به ذکر است داراي کاهش بنا در راه پله آخر به سطح 0.38 مترمربع است. همچنین با 
توجه به اینکه قسمت عمده حیاط خلوت سربندي شده و به زیربناي همکف افزوده شده، 
رعایت عرض حیاط خلوت مطابق پروانه نمی گردد. ضمنا تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا 
این مرحله از اجراي ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به 
اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 
/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/06 4/97/5899 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
پشت 
دخانیات - 
انتهاي 

شهریور 4

4-1-10367-738-1-0-0 53
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

235383000(دویست و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  هشتاد و  سه هزار ) ریال در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.62  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 18,166,000(هجده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 58.6  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 61.6 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی  و قدمت سال 93 شرح زیر احداث 

:گردیده است
.طبقه همکف به زیربناي 54.61  متر مربع به صورت واحد مسکونی-1

.طبقه اول به زیربناي 54.61 متر مربع-2
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی و تراکم 
گیري نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.حالیه متقاضی درخواست حفاري بر روي آسفالت قدیم 
به طول 4 متر و بر روي زمین خاکی به طول پانزده متر را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
برابر خط پروژه شماره 1530 به سطح 3 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 6 **
متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح 50.62 متر مربع خارج تراکم و مابقی به سطح 

***.58.6 متر مربع داخل تراکم میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی (به 
دلیل حجم کم تخلف در سطح طبقات)  براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 119,707,200(یکصد و  نوزده میلیون و  هفتصد و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.02  1
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/04/02 4/97/5900 بدوي دروازه 
الکان-انتها
ي کوچه 
مسعودي-ك
وچه 

قربانی-انتها
ي کوچه 
باران 6

4-3-10182-22-1-0-0 53
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 45 مورخ 
1395/12/28 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در  زیرشیروانی با زیربناي 508.1 مترمربع می باشد.در مرحله اتمام فنداسیون از بابت اضافه 
بنا در همکف به مساحت 7 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به 
شماره 4/96/4517 مورخ 1396/10/03 مبنی بر جریمه نقدي می باشد که پروانه مرحله دوم 
به شماره 45-96/10/30 دریافت نموده است.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري 

: بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.79 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات به سطح 23.37 مترمربع (هر طبقه 7.79 مترمربع) -2
تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 11.31 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 0.55 مترمربع (به علت احداث انباري باالي 5 متر در زیر  -4
شیروانی)

ارتفاع انباري ها در زیرشیروانی افزایش یافته است لیکن با توجه به نامه شماره 
63378-93/11/23 معاونت شهرسازي بالمانع می باشد.داراي کاهش بنا در زیر شیروانی 
13.91 مترمربع می باشد.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لیکن اظهار نظر نهایی در 
خصوص پارکینگ ها بعد از اجراي کفسازي و اجراي درب امکان پذیر می باشد.قابل ذکر 
است هرگونه تخلف و اضافه بناي احتمالی پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی تایید نظام قابل 
بررسی می باشد.پروانه فوق بدون عقب نشینی صادر گردیده است.حالیه مالک درخواست 
.صدور گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث مکان تجاري 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 130-97 مورخ 97/3/22 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 66,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 13200000

(سیزده میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 66  0
 

297000  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/03/27 4/97/5902 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
مابین  
آسایش 15 

و 17
-تعویض 
روغنی 
لکومولی 
یاري

4-3-10469-91-1-0-0 53
9

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 66 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره برداري به شغل تعویض روغنی  با 
اسکلت فلزي با قدمت تقریبی در سال 1380 با پوشش 100 درصد در عرصه داراي تابلوي 
تبلیغاتی به مساحت 2 *  5.5  و 1 * 6.5 متر مربع از نوع بنر میباشد. به استناد ضوابط قدیم 
کسري پارکینگ ندارد. اخطاریه بشماره 3/211/ن-1396/05/26  از ناحیه 3 شهرداري 
منطقه 4 میباشد. اظهار نظر دقیقتر  بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري 
اعالم خواهد شد. به استناد طرح تفضیلی تماما در مسیر خیابان قرار دارد. مراتب جهت 

صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن تجاري،ضمن نقض راي بدوي 

حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
13,182,750(سیزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.6  3.5
 

202500  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/12 4/97/5903 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
باالتر از 
کوچه اهللا 
وردي - 
نمایشگاه 
اتومبیل 
قصر زرین

4-2-10225-307-1-0-0 540

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 255 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه 
(بنگاه ماشین) به زیربناي تقریبی 150 مترمربع  با قدمت تقریبی سال 85 با مصالح آجري 
احداث گردیده و داراي فضاي باز تجاري به سطح 105 متر مربع میباشد.داراي 2 واحد کسري 
پارکینگ میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم 
شده حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد 
از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد 
شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه 
خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما برابر نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 4648 مورخه 96/11/17 مبنی *****
بر کارشناسی مجدد ، مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه (نمایشگاه ماشین)بوده که 
:حاصل تجمیع 3 پالك ( 2 پالك نسقی و یک پالك داراي سند مالکیت )به شرح زیر میباشد

پالك اول یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 108 متر مربع که از بابت اعیانات به -1
سطح 60 متر مربع بصورت نمایشگاه ماشین و دفتر کار داراي راي کمیسیون ماده 100 به 
.شماره 3370 مورخ 1373/7/19 میباشد که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد

پالك دوم یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 178 متر مربع که از بابت اعیانات به -2
سطح 98.4 متر مربع بصورت نمایشگاه ماشین و 11.8 متر مربع به صورت سرویس بهداشتی 
داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 7649 مورخ 1374/11/15میباشد که نیاز به اظهار 

.نظر واحد تخلفات میباشد
پالك سوم برابر سند مفروز یک باب مغازه به مساحت 35.5 متر مربع که از بابت اعیانات -3
داراي بالمانع به شماره 2/33/42536 مورخ 1383/12/26 بوده که مالک بعد از بالمانع فوق 
و بدون مجوز با مصالح چوبی و قدمت تقریبی سال 84 اقدام به احداث بالکن به مساحت 

.18.6 متر مربع نموده است
برابر خط پروژه 849 مورخ 97/02/19 به سطح 12.5 متر مربع از اعیانات در تعریض اتوبان 51
******. متري حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بر طبقات مجاز بااعمال  ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,208,692,800(یک میلیارد و  دویست و  هشت 
میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 205.56  1.75
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/30 4/97/5904 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش کوچه 
- قربانی

4-1-10602-10-1-0-0 541

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تبدیل 
بخشی از پیلوت به تجاري بمساحت 44.23مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ 
جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی  شماره 47861 

مورخ 97.03.19معادل 214,957,800(دویست و  چهارده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
هفت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.23 3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات مجاز بااعمال  ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 710,427,300(هفتصد و  ده میلیون 

و  چهارصد و  بیست و  هفت هزار و  سیصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 151.04  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

114,004,800(یکصد و  چهارده میلیون و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 67.86  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 652 مورخه 91/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.09 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:تراکم و بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
احداث یک طبقه مازاد به دلیل افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.7 متر به سطح 106.37  -1

.مترمربع
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 40.43 مترمربع که از این مقدار به سطح 15.83  -2

.مترمربع به صورت بارانداز با سازه فلزي متصل به ساختمان است
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به ارتفاع تقریبا 3.7 متر به سطح 44.23  -3

.مترمربع
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.6 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.6 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.6 مترمربع -6

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24.6 مترمربع -7
احداث طبقه مازاد به دلیل تبدیل زیرشیروانی به تراس غیر مسقف مشتمل بر یک باب  -8
اتاق و بارانداز داراي مابه التفاوت سطح 99.19 مترمربع که از این مقدار به سطح 12.06 

.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع است
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -9

.مجموعا به مساحت تقریبی 3.46 مترمربع
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -10

مورخ 1390/10/29 به  مساحت 67.86 مترمربع (مازاد بر %25)
 .مازاد بر تراکم به دلیل برگشت 5% تشویقی آسانسور به سطح 8.75 مترمربع -11

با توجه به انجام نشدن نازك کاري نمی توان در خصوص کسري پارکینگ احتمالی اظهارنظر 
کرد و فعال با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده پارکینگ تامین شده است و گزارش 
قطعی در این مورد موکول به زمان پایانکار خواهد شد. همچنین تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی است. ضمنا رعایت ارتفاع پارکینگ در محدوده ي پیلوت و رعایت دیوارحایل بام 
در صورت احداث شیروانی در هنگام پایانکار الزامی است. مراتب جهت دستور تقدیم می 

/گردد. /ع.ا
-------------------------------------------
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از بابت موارد تخلف فوق داراي راي تجدیدنظر به شماره 4/97/5904 مورخه 97/04/30 می 
باشد. طی بازدید مجدد در تاریخ 97/06/05 مشاهده می شود که با توجه به وضعیت کف 
معبر مجاور و مشخص شدن خط تراز کف سازي پیلوت ، ارتفاع پیلوت در حدود 3.3 متر 
خواهد بود که در زمان پایانکار الزم است با اجراي سقف کاذب به میزان مجاز تقلیل یابد. لذا 
تخلف بند 1 در گزارش فوق مبنی بر «احداث طبقه مازاد به دلیل افزایش ارتفاع پیلوت به 

 .سطح 106.37 مترمربع» منتفی بوده و از ردیف هاي تحلیل حذف می گردد

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل 
جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی، 
براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه ، به مبلغ  159600000(یکصد و  پنجاه و  نه 

میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.5  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 4/97/5906 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 54
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 4/96/100-96/12/07 به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 517.05 
مترمربع صادر گردیده است.در پروانه صادره بواسطه اشتباه نگارشی مساحت هر کدام از 
پارکینگ ها 17.3 قید گردیده که به این علت مساحت زیربناي همکف و پروانه 14.4 

مترمربع اضافه شده است.بنا بر این مساحت همکف 115.3 متر مربع می باشد.و زیربناي کل 
پروانه 502.65 مترمربع می باشد..مرحله ساختمانی در حد اتمام فنداسیون می باشد و تا این 
مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده و با توجه به موارد ذکر شده ،داراي اضافه بنا در 
همکف به سطح 47.5 مترمربع می باشد.سطح اشغال همکف از 54.96% به 81.61 % افزایش 
یافته است.هنگام صدور پروانه به سطح 0.93 مترمربع در تعریض کوچه 12 متري حد جنوب 
قرار داشت که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی می باشد.اظهار نظر در خصوص اضافه 
بناي احتمالی و کسري پارکینگ و کسري فضاي سبز و باز موکول به ادامه عملیات 

ساختمانی مشخص شدن تعداد واحد ها می باشد.رعایت ارتفاع پیلوت و اجراي دیوار حایل 
.بام هنگام پایانکار الزامی می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد 
بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ53,424,000(پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  

بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 7.95  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5909 بدوي ملت--بن -
بست دوم

4-3-10013-25-1-0-0 54
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/1 مورخه 97/01/30 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 457.60 مترمربع بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اجراي فونداسیون بوده وتا این مرحله به مساحت 7.95 مترمربع داراي 

.اضافه بناي خارج از تراکم میباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  69.96 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.06 درصد بوده که به مقدار 5.10 درصد افزایش یافته است.کلیه آیتمهاي خالف 
بعد از تکمیل سربندي وآجرچینی متعاقبا اعالم میگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 

قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جریمه بمبلغ 112557600(یکصد و  دوازده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 22.59  1.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5915 تجدید 
نظر

زمینهاي -
--الکتریک

4-3-10046-125-1-0-0 54
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده طبق  پروانه ساختمانی مرحله اي   شماره 44 مورخ 1395/12/26 
به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در هشت واحد مسکونی بانضمام انباري زیرشیروانی به 
زیربناي کلی 1079.3 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در حد نازك  کاري 
است و در مرحله اتمام فنداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 44 مورخ 1396/03/30 و در 
مرحله سفت کاري نیز بدون تخلف پروانه مرحله سوم به شماره و تاریخ 96/09/18-44 
دریافت نمودند.حالیه برابر نقشه برداري تفکیکی که به تایید نظام نرسیده داراي اضافه بنا به 

صورت
 اضافه بنا در همکف به سطح 4.39 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات به سطح 12.16 مترمربع  (هر طبقه به سطح 3.04 مترمربع ) -2
مازاد بر تراکم به سطح 0.36 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی -3

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 5.68 مترمربع -4
ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.89 مترمربع می باشد.سطح اشغال در 
همکف از 49.96 % به 51.01% افزایش یافته است.قابل ذکر است.هر گونه تغببرات و مغایرت 
در زیربنا پس از ارائه نقشه برداري تفکیکی تایید شده سازمان نظام مهندسی در زمان 
پایانکار گزارش خواهد شد.با توجه به اینکه چیدمان معماري تغییر ننموده و اضافه بنا فوق 
ناشی از اجرا می باشد تا این مرحله  کسري پارکینگ ندارد لذا اظهار نظر نهایی در خصوص 
پارکینگ پس از نصب درب پارکینگ و اجراي فضاي سبز و همچنین آزمون عملی ، در 
خصوص پارکینگ هایی که هنگام پرواهه صادر شده است مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت.پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده است مراتب جهت صدور دستوربعدي  تقدیم 

.میگردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
16,888,800(شانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات  عمل نماید.

جریمه 140.74  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5916 بدوي رشت - 
عینک - 
امام حسین 
- 15 خرداد 
- بن بست 
بهار

4-1-10749-78-1-0-0 54
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به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 206,256,000
(دویست و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 171.88  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، به استناد سند مالکیت، شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 107.21 مترمربع و در وضع موجود یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه 
روي پیلوت با زیربناي 312.62 مترمربع، بدون اخذ مجوز از شهرداري احداث گردیده است. 
طبقه همکف به مساحت 99.94 مترمربع، مشتمل بر یک واحد مسکونی (سوئیت) به 
مساحت 36.27 مترمربع و مابقی به صورت پیلوت و راه پله دسترسی به طبقات می باشد. 
طبقه اول به مساحت 106.34 مترمربع مشتمل بر دو واحد مسکونی که از این مقدار به 
مساحت 6.41 مترمربع به صورت پیش آمدگی به سمت معبر(ارتفاع کنسول از سطح زمین: 
حدود 3 متر و عرض معبر 8 متر) می باشد. طبقه دوم به مساحت 106.34 مترمربع مشتمل 
بر یک واحد مسکونی که از این مقدار به مساحت 6.41 مترمربع به صورت پیش آمدگی به 
سمت معبر می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت احداث بنا 
سال 1388 تخمین زده می شود. بنا بر ضوابط زمان احداث بنا، کسري پارکینگ ندارد. برابر 
خط پروژه 2171 مورخ 1397/03/05 به مساحت تقریبی 14 مترمربع از اعیان در تعریض گذر 
8 متري حد جنوب واقع شده است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

54
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  450,748,800(چهارصد و  پنجاه میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.24  2
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5917 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-161-1-0-0 54
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي  به شماره 24 مورخه 96/04/25 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  + زیر شیروانی انباري به زیربناي 492.01 مترمربع 
وپروانه مرحله دوم به شماره 24 مورخه 96/10/12 به زیر بناء 544.16 مترمربع میباشد.حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سربندي میباشد ومتقاضی تقاضاي گرفتن پروانه مرحله 
سوم را دارد.از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 24.40 مترمربع و در طبقه اول به 
سطح 27.75 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/96/4033 مورخ 
96/07/18 میباشد که جهت اظهارنظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد .حالیه با توجه به 

: نقشه برداري ارائه شده داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد
داراي کاهش بنا  در طبقه همکف به مساحت 0.72 مترمربع -1

داراي کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.72 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  27.03 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  27.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.58 مترمربع -5

به مساحت 0.45 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در  -6
زیرشیروانی

به مساحت  12.15 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید

داراي کسري فضاي سبز به مساحت 11.13 مترمربع وبه مساحت 13.11 مترمربع داراي  -8
.کسري فضاي باز میباشد

سطح اشغال مطابق پروانه با احتساب راه پله وآسانسور  68.45 درصد بوده وحالیه به مقدار  
82.45 درصد بوده که به مقدار 14 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در 

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت. جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي اسماعیل صابري و شرکاء نسبت به راي شماره 4.97.5794 
مورخ 97.3.19  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.75 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 110.2 مترمربع به مبلغ  647976000(ششصد و  چهل و  هفت 

میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 110.2  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5918 تجدید 
نظر

رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
رجایی

4-2-10279-13-1-0-0 54
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 38 مورخه 96/06/28 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناء 1337.35 مترمربع میباشد.عملیات ساختمانی در 
مرحله اتمام سفت کاري می باشد و در مرحله اتمام فنداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه 
مرحله دوم دریافت نموده است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده (که به تایید نظام نرسیده 

: است)داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 10.76 مترمربع (به صورت سایه کنسول) -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 24.86 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 24.86 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 24.86 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 24.86 مترمربع -5
داراي کاهش بنا به سطح 0.65 مترمربع در زیر شیروانی می باشد.سطح اشغال بدون 

احتساب سایه کنسول تغییر ننموده لیکن عمق کنسول از 0.86 متر به 1.5 متر افزایش یافته 
است.به علت عدم تغییر در چیدمان معماري پارکینگ ها تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ 
می باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
در هنگام پایانکار الزامی است.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت دستور 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي صادره ازحیث اعمال جریمه و احراز تخلف به نحو صحیح صادر شده،لیکن با 
توجه باینکه براساس پروانه صادره و محتویات پرونده، تاریخ وقوع تخلف سال 1378 
می باشد لذا با اصالح تاریخ تخلف از 1392 به 1378 و(ارزش معامالتی 225000 ریال) 
اصالح جریمه از مبلغ 362,467,500 ریال به26308125(بیست و  شش میلیون و  

سیصد و  هشت هزار و  یکصد و  بیست و  پنج)  ریال و دادنامه تجدید نظر خواسته با 
اصالح به عمل آمده تایید می گردد

جریمه 77.95  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 4/97/5919 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس--زمی
نهاي 
جانبازان

4-3-10198-4-1-0-0 54
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مسکونی به صورت دو طبقه روي پیلوت به 
شماره 272 مورخ 1378/09/06 می باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان مورد بازدید 

:در مرحله نازك کاري بوده و داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.7 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به یک واحد سوئیت مسکونی به مساحت 45.85 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقات اول و دوم به مساحت 21.4 مترمربع -3

شایان ذکر است که پروانه ساختمانی فاقد اعتبار می باشد. هم چنین با توجه به ضوابط زمان 
صدور پروانه، کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه 2929 مورخ 1397/02/17 به 
مساحت تقریبی 0.41 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري حد شمال واقع شده است. 
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 

.به حضور ارسال می گردد
راي به مبلغ 1,128,960,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  نهصد و 

 شصت هزار )  ریال تایید می گردد . 
جریمه 134.4  2.5

 
3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1397/04/06 4/97/5921 رسیگی 

 مجدد
-

نامجو-کوچ
-ه الدن

4-3-10022-108-1-0-0 54
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راي به مبلغ 712,754,400(هفتصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار 
و  چهارصد) ریال تایید می گردد . 

جریمه 166.22  2
 

1560000  , 1391
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازادبا توجه به راي دیوان عدالت اداري و گزارش کارشناس رسمی 
به شماره 47248 مورخ 97.3.17 ضمن نقض با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 692227200(ششصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 103.01  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی 
بشماره 55 مورخه 1391/3/28 بصورت 3.5 طبقه  با زیر بناي کل  416.93 متر مربع صادر 
گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.مالک اقدام به افزایش 

:بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر نموده است
.افزایش بنا در طبقه همکف  به سطح 28.77 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات مجاز 1 الی 3 به سطح 111.75 مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد  به مساحت  134.4 مترمربع-3

احداث  یک طبقه مازاد دیگر به مساحت 103.01 مترمربع -4
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله و اضافه نمودن آن به فضاي مسکونی  -5

به سطح 16.68 مترمربع در مجموع همکف و طبقات
.مازاد بر تراکم ناشی از کسر %5 تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 9.02مترمربع -6
عدم اجراي راه پله فرار یا ایستگاه مشترك( پاگرد دوم) با توجه به تعداد طبقات -7
ساختمان که 5 طبقه میباشد.برابر نامه شماره 441/583 مورخ 93/01/30 سازمان آتش 
نشانی مالک نسبت به افزایش دو طبقه مازاد مبادرت نموده که برابر ضوابط مبحث سوم 

.مقررات ملی ساختمان، ایستگاه مشترك راه پله رعایت نشده است
قابل ذکر است به سطح 18.95 مترمربع به صورت عدم اجراي راه پله به بام داراي کاهش بنا 
می باشد.فعال رعایت پارکینگ می گردد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف 

.را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*****************************

احتراما از کل مساحت طبقه پنجم ،به سطح 44.26 مترمربع به صورت تراس رو باز در سمت 
شمالی و جنوبی می باشد که بابت آن به صورت طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد 

***.می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

54
9
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف نامبرده در احداث بناي برخالف 
مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست. نظر به عدم ضرورت قلع بنا، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی (به 
دلیل حجم کم تخلف در سطح طبقات)  براي اضافه بناي طبقات، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 110,745,600(یکصد و  ده میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 32.96  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/02 4/97/5928 بدوي دروازه -
الکان--تدي
نی

4-3-10227-29-1-0-0 55
0

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 68 مورخه 96/10/12 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 489.40 مترمربع وپروانه مرحله دوم به 
شماره 646402 مورخه 96/12/16 مبنی بر عدم خالفی میباشد.حالیه  عملیات ساختمانی در 
:  حد سربندي وآجرچینی  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد

اضافه بنا درهمکف به مساحت 8.24  مترمربع (به صورت زیرسایه کنسول) -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 8.24  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  8.24 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  8.24 مترمربع 4

کاهش بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت  2.08 مترمربع-5
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  64.28 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
68.81 درصد بوده که به مقدار 4.53 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در 

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 

.قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پروانه مرحله سوم(عدم 

خالف) را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
183108-96/9/13 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   11000000(یازده میلیون 

)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. 

جریمه 24.55  0
 

130000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/06 4/97/5929 بدوي بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزا 
کوچک - 
روبروي 
مسجد 
سلیماندارا
ب

4-3-10294-47-1-0-0 551

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 30 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان معمولی احداثی و خالف ساز در مرحله بهره برداري به شغل فروش گل فاقد تابلوي 
تبلیغاتی با مصالح بنایی با قدمت تقریبی در سال 1375 و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 

30 و بالکن در حد 1/3 بمساحت تقریبی 6 متر مربع  میباشد. داراي اخطاریه بشماره 3/372
/ن-1395/0615 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد وتاکنون اقدامی از سوي مالک 
صورت نگرفته است.اعالم نظر دقیقتر بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري 
//متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

----------------
برگشت به نامه بشماره ش ر - 2787 -1396 مورخ 10/01/1396 کمیسیون ماده صد و به 
استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت مغازه 24.55 متر مربع و مساحت بالکن 5.57 متر 

.مربع در حد 30 درصد میباشد
----------------

طی بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1396/02/26  مالک اقدام به باز کردن و تخریب بالکن 
.بمساحت 5.57 متر مربع نمود

----------------
در پاسخ به نامه بشماره 4/96/4390-1396/10/02 کمیسیون ماده صد به استناد ضوابط 

.قدیم کسري پارکینگ ندارد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/02 4/97/5931 تجدید 
نظر

بلواربهشتی
-سه راه 
حمیدیان - 
گروه 
صنعتی 
حسین زاده 
( در و 
پنجره )

4-2-10235-169-1-0-0 55
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 4
 در خصوص احداث بناي تجاري بدون پروانه  راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 52888 مورخ 97.03.24 معادل 240000000
(دویست و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 95.41  0
 

303750  , 1380
 , 1385

احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك بازدید شده به مساحت 77.6 مترمربع (برابر سند مفروز) بدون مجوز 
یک باب مغازه  به مساحت 47 متر مربع و انباري به مساحت 30.6 متر مربع احداث گردیده 
که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 9012 مورخ 1379/12/21 مبنی بر 
جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه مالک بدون مجوز بعد از 
راي فوق و با قدمت سال 80 اقدام به تبدیل انباري تجاري به مغازه و احداث بالکن در حد 
1/3 به سطح 21 متر مربع نموده است(قابل ذکر است در راي کمیسیون خالف انباري به 
همراه مغازه به صورت تجاري محاسبه گردیده است و بر اساس راي فوق تبدیل انباري به 
مغازه تجاري موضوع تخلف ساختمانی نمیباشد).همچنین بعد از تخلف فوق مالک بدون 
مجوز و با قدمت سال 85 اقدام به تجمیع یک باب مغازه نسقی احداثی به مساحت 74.41 
متر مربع با مغازه فوق نموده است (قابل ذکر است مغازه فوق فاقد سوابق شهرسازي 
میباشد).داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی 
.نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

برابر خط پروژه شماره 416 به سطح 30.3 متر مربع از اعیان مغازه ها در تعریض ****
****.خیابان 51 متري حد شرق قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 
0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 383,250
(سیصد و  هشتاد و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل 

نماید.

جریمه 76.65  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/05 4/97/5934 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
-16 متري 
سمیه - به 
سمت شهید 
نظري - 
نبش کوچه 
مقدم 
-جنب 
ظروف 
یکبار 
مصرف 
خوش نشین

 

4-3-10341-49-1-0-0 55
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
یکباب مغازه به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل 

برابرنظریه کارشناسی شماره 52906 مورخ 97.03.24معادل 80000000(هشتاد میلیون 
) ریال صادر می گردد. 

جریمه 23.23  0
 

780000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4967-1396/12/13 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک قطعه زمینی به مساحت 114.08 مترمربع 
داراي اعیان بصورت یکباب خانه ویالیی مسکونی با زیر بنا 76.65 متر مربع با قدمت تقریبی 
در سال 1355 در مرحله بهره برداري مسکونی با اسکلت بلوك سیمانی میباشد. حالیه مالک 
اقدام به احداثی یکباب مغازه بمساحت تقریبی 23.23 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی با 
قدمت در سال 1396 در مرحله سفت کاري نموده است. لذا داراي 1 واحد کسري پارکینگ 
تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بر اساس ضوابط جدید است. لذا داراي تخلفات 

: ساختمانی به شرح زیر میباشد
احداث اعیان خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 76.65 متر مربع با قدمت تقریبی در  -1

سال 1355
 احداث مغازه خلف ساز بمساحت 23.23 متر مربع با قدمت تقریقبی در سال 1396 -2
به استناد خط پروژه بشماره 677-1396/11/11 بمساحت 0.65 متر مربع از اعیان مغازه 

جدیدالحداث در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد. داراي اخطاریه بشماره 3/380
/ن-1396/07/20 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه 

//مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

55
3

به استناد تبصره 4 در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب مغازه راي به اخذ 
جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 37571 مورخ 

97.03.01 معادل 560000000(پانصد و  شصت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 31.13  0
 

3360000  , 1392 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/04/02 4/97/5940 بدوي رشت - 
معلولین - 
استقامت 
دوم - 
نسترن 
غربی - 
پالك 52

4-2-10131-459-1-0-0 55
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجاز راي به جریمه به مبلغ288,204,000(دویست و  

هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 68.62  1.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

129,276,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 76.95  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص یک طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ897,582,000(هشتصد و  نود و  هفت 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 152.65  1.75
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1397/04/02 4/97/5940 بدوي رشت - 
معلولین - 
استقامت 
دوم - 
نسترن 
غربی - 
پالك 52

4-2-10131-459-1-0-0 55
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 100 مورخ 92/12/28 به زیربناي کلی 
766.35 متر مربع به صورت چهار طبقه بر روي پیلوت بانضمام شیروانی صادر گردیده.در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج 

:از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.75 مترمربع-1

.مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 31.13 متر مربع-2
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.08 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.08 مترمربع-4
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.08 مترمربع-5

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.73 مترمربع (به دلیل عدم رعایت  عقبسازي)-6
.اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به سطح 9.21 متر مربع-7

مازاد بر تراکم در طبقه زیر شیروانی به سطح 1.35 متر مربع از بابت رعایت نکردن -8
.مساحت انباري به سطح 5 متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -9
مسکونی در همکف به سطح 0.74 متر مربع  و طبقات اول الی چهارم  به سطح 8.6 مترمربع 

.و در مجموع 9.34 متر مربع
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 76.95 -10

.مترمربع
مازاد بر تراکم به صورت یک طبقه مازاد مجازي به سطح 152.65 متر مربع به جهت -11
افزایش ارتفاع ساختمان(افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.9 متر قبل از کفسازي.)
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.(قابل ذکر است جهت تامین پارکینگ قطعه 4 ، 
بارانداز به سطح 1.67 متر مربع از جنس بتنی اجرا گردیده که در صورت موافقت کمیسیون 

فاقد کسري پارکینگ میباشد.)
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در بازدید مجدد مشاهده گردید که مالک اقدام به نصب سقف کاذب نموده و ارتفاع ***

****.پیلوت از 3.9 متر به 2.4 متر رسیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  391,910,400(سیصد و  نود و  یک میلیون و  نهصد و  ده هزار و  
چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.76  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/04/12 4/97/5942 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اصغر
تاش

4-3-10042-49-1-0-0 55
5

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 62 مورخ 1396/9/30 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به زیربناي کلی 571 
مترمربع صادر گردیده است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 62 مورخ 96/10/21 
میباشد.در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.23 مترمربع که از این مقدار به سطح 0.93 متر -1

.مربع به صورت احداث بارانداز از جنس ساختمان (بتن) میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 12.3 مترمربع و در مجموع 36.9 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 27.63 مترمربع
داراي 4.71 متر مربع کسري فضاي سبز میباشد(حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده -4

.است)
همچنین داراي کاهش زیربنا در طبقه زیرشیروانی به سطح35.38 متر مربع میباشد.تا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است میزان سطح اشغال مجاز در زمان صدور 
پروانه 55% بوده حالیه میزان سطح اشغال مورد استفاده 64% میباشد.تخلفات و اضافه 
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

.مهندسی میباشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص بند 2 مفاد راي بدوي با توجه به اینکه در این خصوص اعتراضی صورت 
نگرفته ؛ کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.

سایر 213.79  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5947 تجدید 
نظر

جاده -
فومن اول 
عینک-مفت
-ح

4-1-10527-22-1-0-0 55
6
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محرمعلی مبرهن ماوردیان نسبت به راي شماره 4.97.5831
 مورخ 97.3.19  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 0.75 ارزش آن نسبت 
به مساحت 6.04 مترمربع به مبلغ  15220800(پانزده میلیون و  دویست و  بیست هزار 

و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 6.04  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5947 تجدید 
نظر

جاده -
فومن اول 
عینک-مفت
-ح

4-1-10527-22-1-0-0 55
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخه 96/11/04 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 487.72 مترمربع  صادر واز بابت اضافه بنا در 
طبقه همکف به مساحت 3.02 مترمربع ودر طبقه اول به مساحت 3.02 مترمربع داراي راي 
کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/97/5947 مورخه 97/04/12 مبنی بر جریمه 
بوده(نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است)ومتعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به 
شماره 648111 مورخه 97/08/06 به زیربناء 500.55 مترمربع میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  10.79 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  10.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 13.81  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  13.81  مترمربع 4

به مساحت 1.72  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 67.43 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.88 درصد بوده که به مقدار 8.45  درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز 
میگردد و به مساحت 8.56 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.به مساحت  10.10 مترمربع 
داراي کاهش بنا درطبقه زیرشیروانی است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.در ضمن الزم  به ذکر است که در گزارش قبلی به این نکته اشاره 
شده بود که به مقدار 6.79 مترمربع در طبقه همکف در زمان اخذ پروانه به اشتباه از قلم 

.افتاده بود که این مساحت با مساحت طبقه همکف جمع شده است
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/31
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 10.63مترمربع مابه التفاوت تبدیل مسکونی به تجاري به استناد تبصره 4 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
ك/232/911111 مورخ91.02.12 معادل 57,309,565(پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و 

 نه هزار و  پانصد و  شصت و  پنج) ریال صادر می گردد. 

جریمه 10.63  0
 

225000  , 1376 تبدیل غیر مجاز 1397/04/23 4/97/5948 بدوي -
سلیماندارا
ب-سه راه 
-جمال

4-3-10276-56-1-0-0 55
7

به استناد تبصره 2 و با توجه عدم ضرورت اعمال تبصره یک و موقعیت مکانی با اعمال 
ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 9344250(نه 
میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 41.53  1
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی نسقی به شماره 229 مورخه 73/08/21 به صورت یک 
طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 155.6 مترمربع صادر شده است. 
مساحت عرصه قید شده در پروانه ساختمانی (پس از عقب نشینی) 104 مترمربع قید شده 
که حالیه برابر نقشه برداري ضمیمه 107.1 مترمربع می باشد. ساختمان فوق در وضع موجود 
مشتمل بر 5 باب مغازه و راه پله مسکونی در همکف و یک واحد مسکونی در طبقه اول است. 
از بابت 4 باب مغازه به سطح 74 مترمربع و یک واحد مسکونی به سطح 81.6 مترمربع داراي 
بالمانع شماره 2/33/63814 مورخه 1389/06/30می باشد. همچنین از بابت اضافه بنا در 
همکف و طبقه اول به سطح 39.6 مترمربع و تبدیل زیرپله به یک واحد تجاري دیگر به 

سطح 11.5 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4241 مورخه 91/03/23 مبنی بر 
جریمه است. با توجه به نقشه برداري ارایه شده (و ذکر این نکته که در راي فوق الذکر مابه 
التفاوت بنا در طبقه همکف و اول به صورت کلی قید گردیده) مابه التفاوت ذیل به صورت 

: همزمانساز اعالم می شود
مابه التفاوت بناي احداثی مسکونی در همکف و طبقه اول به صورت همزمانساز به سطح  -1

.41.53 مترمربع
مابه التفاوت بناي تبدیلی (مسکونی به تجاري) به صورت همزمانساز به سطح 10.63  -2

.مترمربع
برابر خط پروژه شماره 467 به سطح تقریبی 2 مترمربع از اعیان هر طبقه (بر اساس نقشه 

/وضع موجود) در تعریض قرار دارد. /ع.ا
---------------------------------
: توضیح صنفی وضعیت مغازه ها از سمت غرب به شرق

 «مغازه اول : به سطح 25.2 مترمربع به صورت «فروشگاه لوازم خانگی
 «مغازه دوم : به سطح 22.12 مترمربع به صورت «فروشگاه پوشاك
 «مغازه سوم : به سطح 23.01 مترمربع به صورت «فروشگاه کفش
 «مغازه چهارم : به سطح 7.18 مترمربع به صورت «طالفروشی
 «مغازه پنجم : به سطح 18.62مترمربع به صورت «طالفروشی

----------------------------------------------------------
طی بازدید مجدد در تاریخ 96/12/08 بالکن هاي احداثی تخریب گردید. لذا بند 3 از 
/فهرست تخلفات گزارش فوق منتفی است. تصاویر مربوطه پیوست پرونده می باشد. /ع.ا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص     122.7   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

سایر 122.7  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/06 4/97/5959 بدوي بلوار 
الکان-خیرال
ه کرمی

4-3-10182-349-1-0-0 55
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 315,168,000(سیصد و  پانزده میلیون و  یکصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بنادر زیرشیروانی  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 

بمبلغ 41,462,400(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.34  1
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 16 مورخه 1396/03/23 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی با زیربناي کلی  931.92 مترمربع صادر شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري است. قبال در مرحله اتمام فونداسیون بدون 
اضافه بنا پروانه مرحله دوم را در تاریخ 96/05/17 اخذ نموده حالیه برابر نقشه برداري ارایه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 1.6 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 45.3 مترمربع ( به دلیل عدم رعایت عقب سازي طبق  -2
پروانه )

.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 12.34 مترمربع -3
افزایش تعداد واحد مسکونی (از 6 واحد به 8 واحد) در طبقه سوم و چهارم مجموعا به  -4

.سطح 122.7 مترمربع
فعال کسري پارکینگ گزارش نمی گردد و با توجه به عدم احداث حصار مجاور به کوچه و 
عدم تعبیه درب هاي پارکینگی و انجام نشدن کف سازي اظهارنظر نهایی در خصوص تعداد 
پارکینگ موکول به زمان پایانکار و آزمون عملی خواهد بود و می تواند مجددا بررسی شود. 
رعایت عقب نشینی و کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. درخواست 

/پروانه احداث بناي مرحله سوم دارند. /ع.ا

55
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 
4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز راي به اخذ 
جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 47844 
مورخ 97.03.19 معادل 32,000,000(سی و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 15  0
 

1200000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1397/04/12 4/97/5962 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
اول امیر 
کبیر - 
سمت راست

 

4-2-10602-659-1-0-0 55
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک شهرداري منطقه 
چهار، یک باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت و مغازه با زیربناي تقریبی 231 مترمربع که 
بدون اخذ مجوز از شهرداري رشت بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 

تقریبی 93 مترمربع احداث گردیده است. طبقه همکف مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 
تقریبی 15 مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ به مساحت تقریبی 62 مترمربع می باشد. طبقه 
اول مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 77 مترمربع و طبقه دوم مشتمل بر 
یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 77 مترمربع  باشد. قدمت احداث بنا سال 1383
تخمین زده می شود. بابت احداث اعیانات  اعیانات مسکونی با زیربناي 231 مترمربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مورخ 1383/11/11 بوده که به پرداخت جریمه 
نقدي در حق شهرداري رشت محکوم گردیده است. پس از آن با قدمت تقریبی سال 1388 و 
بدون اخذ مجوز از شهرداري نسبت به تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت تقریبی 15
 مترمربع اقدام نموده است. برابر ضوابط زمان احداث بنا کسري پارکینگ ندارد. اعالم میزان 
دقیق عقب نشینی مستلزم تهیه خط پروژه می باشد. از داخل ساختمان بازدید نشده و 
تمامی مقادیر مذکور تقریبی می باشد. در صورت ارائه مستندات از سوي مالک ،قابل بررسی 
.و بازنگري خواهد بود. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

55
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 91734 مورخ 97/05/15 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ328,120,000 ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 65,624,000(شصت و  پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 140.26  0
 

297000  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/16 4/97/5965 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 15
- خدمات 
فنی و 
ساختمانی 
عمرانی

4-3-10469-97-1-0-0 560

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22275000
(بیست و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1.5
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/16 4/97/5965 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 15
- خدمات 
فنی و 
ساختمانی 
عمرانی

4-3-10469-97-1-0-0 560

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کروکی ثبتی ازائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 130.76 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 
طبقه در مرحله بهره برداري با اسکلت فلزي با قدمت تقریبی در سال 1380 با پوشش 100 
درصد در عرصه داراي زیربنا بمساحت 140.26 متر مربع که از این مقدار بمساحت 9.5 متر 
مربع بصورت بالکن چوبی در نیم طبقه میباشد. لذا به استناد ضوابط قدیک داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ مسکونی میباشد. داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 7 از نوع بنر میباشد. 
داراي اخطاري بشماره 3/164/ن-1396/05/04 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به 
استناد طرح تفضیلی جدید تماما در مسیر خیابان قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور 

//هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی 

سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 621432000
(ششصد و  بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام 

مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات 
اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 73.98  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/5967 بدوي -
نامجو--عا
شوري نژاد

4-3-10005-123-1-0-0 561

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/113 مورخه 96/12/14 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به متراژ 582.80 مترمربع بوده و بعد از آن در مرحله 
فونداسیون داراي اضافه بنا به مساحت 24.75 مترمربع میباشد که از بابت آن داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/5765 مورخه 97/03/22 میباشد(که نیاز به اظهار نظر 
واحد محترم خالف میباشد)ومتعاقب آن گواهی  عدم خالفی به شماره 647226 مورخه 
97/06/15 را دریافت نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده 
ومطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس اسماعیل شریعتی کیا داراي 

: مابه تفاوت به شرح زیر است
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.65 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.10 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.10 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.10 مترمربع-4

به مساحت 1.68 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور در -5
طبقات وتبدیل آن به بناي مفید

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 62.82 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 74.10 درصد بوده که به مقدار 11.28 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي 
 کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 

.بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
در طبقه زیرشیروانی به مساحت 3.97 مترمربع داراي کاهش بنا میباشد.در پروانه ساختمانی 
صادر شده داراي یک درب پارکینگ رو 4 متري بوده وحالیه برابر نقشه ارائه شده داراي دو 
درب 3 متري میباشد که الزم به ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده 
است وبرابر نامه معاونت محترم معماري وشهرسازي به شماره 39518-1394 مورخه 

94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  

مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.///ي.ث...97/07/22
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 59794 مورخ 97/4/3 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 12.000.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 

موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 

به مبلغ 2,400,000(دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.5  0
 

130000  , 1375 احداث مغازه بدون مجوز 1397/04/12 4/97/5969 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-جوا
-دزاده

4-3-10040-80-1-0-0 56
2

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 162 
مترمربع، مشتمل بر یک واحد مسکونی دوبلکس  با زیربناي تقریبی 137 مترمربع به انضمام 
یک باب مغازه در حیاط به مساحت 16.5 مترمربع می باشد. مغازه مذکور فاقد تابلو بوده و 
فعالیت صنفی مشاور امالك در آن دایر می باشد. بابت احداث اعیانات مسکونی  داراي 
پروانه احداث بنا شماره 387 مورخ 1365/05/10 و گواهی بالمانع شماره 13/33914 مورخ 
1367/09/29 می باشد. لیکن در خصوص احداث مغازه سوابقی یافت نشد لذا گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بدون مجوز یک باب مغازه به مساحت 16.5 مترمربع با قدمت تقریبی سال 1-1375
به استناد خط پروژه 2105 فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را 

.دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم باستناد تبصره دو بااعمال  ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 117665156(یکصد و  هفده میلیون و  

ششصد و  شصت و  پنج هزار و  یکصد و  پنجاه و  شش) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 206.6  1.25
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/09 4/97/5970 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی 
خیابان 
شهید 
نظري- 
خیابان 
شهید نظري 
- کوچه 
دهم - بعد 
از مسجد 
امام حسین 
- دومین 
فرعی سمت 
چپ - 
ساختمان 
محمد - 
روبروي 
پالك 13

4-3-10388-7-1-0-0 56
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
در حد تراکم باستناد تبصره چهار ماده صد قانون شهرداریها  بااعمال  ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 8393068(هشت 
میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  شصت و  هشت) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 184.21  0.1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 149.4 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر یک واحد سوئیت در طبقه همکف در 
چهار واحد مسکونی به زیربناي کلی 390.81 مترمربع  احداث گردیده و فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 86 احداث گردیده.2 
متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت گردیده است.برابر کوچه 8 متري طرح تفصیلی به 
سطح تقریبی 6 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض میباشد.از اعیانات به سطح 184.21 
متر مربع داخل تراکم و به سطح 206.6 متر مربع خارج از تراکم میباشد.قابل ذکر است ملک 
فوق داراي راي کمیسیون بدوي مبنی بر تخریب میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 29809 مورخ 97/02/23 مبنی  ****
بر میزان عقب نشینی با توجه به طرح تفصیلی در زمان احداث بنا ، برابر اظهار نظر 

کارشناس خط پروژه در طرح تفصیلی سابق، شبکه معبر مصوب وجود نداشته و خط پروژه 
طراحی نگردیده است.ضمناً بر اساس طرح تفصیلی جدید، عرض معبر اصالحی 8 متري مورد 

*****.تأیید میباشد

56
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم  طبقات اول و دوم راي به جریمه به مبلغ52824000(پنجاه و  دو میلیون 
و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.04  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5979 بدوي بلوار -
بهشتی--ج
مالی

4-3-10303-173-1-0-0 56
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 33 مورخ 1396/6/07 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی (بانضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 232.25
 مترمربع صادر گردیده است.همچنین از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.66 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 و پروانه مرحله دوم به شماره 33 مورخ 96/10/17 
میباشد.در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي 

:اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.52 مترمربع-1

.اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 8.52 مترمربع-2
فاقد کسري پارکینگ ،فضاي سبز و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور 
پروانه 70% بوده و حالیه داراي سطح اشغال به میزان 78.52% میباشد.قابل ذکر است برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي کاهش بنا در طبقه همکف به سطح  1.14 متر مربع نسبت به 
راي صادره و در طبقه زیرشیروانی به سطح 8.21 متر مربع نسبت به پروانه صادره 

میباشد.تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري 
مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

56
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
از ملک، تخلف مالک در احداث مکان تجاري(تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري) محل 
هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 109-97 مورخ 97/04/03 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ50,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,000,000(ده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد 

جریمه 70.83  0
 

125000  , 1381 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/12 4/97/5983 تجدید 
نظر

-
معلولین-جی
-رده

4-2-10154-179-1-0-0 56
5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی اول، به مبلغ  
17,063,156(هفده میلیون و  شصت و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه و  شش) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 112.35  0.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5983 تجدید 
نظر

-
معلولین-جی
-رده

4-2-10154-179-1-0-0 56
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها، براي کسري دو  قطعه پارکینگ، با 
اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,187,500
(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي طبقه مازاد دوم و سوم، به مبلغ  126,836,888
(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد و  هشتاد 

و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 278.38  1.5
 

303750  , 1381 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 180 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت  و یک باب مغازه به زیربناي کلی 720 مترمربع  
احداث گردیده و داراي  2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.ساختمان از جنس 
اسکلت بتن آرمه و قدمت تقریبی سال 90 میباشد.از اعیانات به سطح 406 متر مربع خارج 
تراکم و به سطح 234 متر مربع داخل تراکم و به سطح 80 متر مربع به صورت احداث تجاري 
میباشد. به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم شده 
حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار 
نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه خط پروژه 

.امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 189754 مورخ  96/9/22  مبنی ****
بر کارشناسی مجدد ،  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 555 مورخ 1381/11/30 
به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 245.7 مترمربع صادر 
گردیده است.در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و  داراي اضافه 

:بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 40.44 مترمربع-1

.تبدیل قسمتی از پیلوت به مغازه تجاري به سطح 48.24 متر مربع-2
.اضافه بنا در نیم طبقه به سطح 14.62 متر مربع -3

.احداث بالکن تجاري در نیم طبقه به سطح  22.59 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 57.29 متر مربع که از این مقدار به سطح 18.7 متر مربع -5
به صورت پیشرفتگی به شارع میباشد(پیشرفتگی فوق در ارتفاع 5.7 متري از سطح زمین 

قرار دارد.)
به جهت افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 5.4 متر طبقه دوم به صورت طبقه مازاد بر -6
پروانه ساختمانی  به سطح 139.19 متر مربع بوده که به سطح 18.7 متر مربع آن به صورت 

.پیشرفتگی به شارع میباشد
مازاد بر تراکم به صورت طبقه مازاد در طبقه سوم  به سطح 139.19 متر مربع بوده که از -7
این مقدار به سطح 61.83 متر مربع به صورت بام مسطح بوده ( به سطح 18.7 متر مربع از بام 

مسطح به صورت پیشرفتگی به شارع میباشد.)
قابل ذکر است کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسکونی با تراکم )

و به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت    M 112متوسط و بر اساس طرح تفصیلی جدید در کاربري
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داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر خط (.با قابلیت احداث تجاري میباشد
پروژه شماره 464 فاقد عقب نشینی میباشد.قابل ذکر است در زمان صدور پروانه پالك فوق 
به صورت نسقی بوده لکن در سال 82 براي پالك فوق سند مالکیت صادر گردید.همچنین در 
وضع موجود حیاط مشاع پالك فوق با حیاط پالك حد غرب (خانه ویالیی)به صورت یکپارچه 

********.استفاده میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
جمعاً بمبلغ 8866000(هشت میلیون و  هشتصد و  شصت و  شش هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.43  2
 

3100000  , 1396 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1397/04/16 4/97/5984 بدوي خ المپ -
سازي--حج
ت

4-3-10005-81-1-0-0 56
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/108 مورخ 1396/12/12 به 
صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و به زیر بناي کلی 223.55 متر مربع صادر 
گردیده.ساختمان در مرحله اتمام فونداسیون بوده و نسبت به پروانه صادره فاقد افزایش 
زیربنا میباشد.لیکن مشاهده گردید که به جهت اشتباه در ستون گذاري (ستون حد شمال و 
جنوب در حد شرق ساختمان و داخل حیاط) به سطح 1.43 متر مربع و به عمق  0.25 متر 
نسبت به ملک مجاور (حد شمال ) داراي پیشروي میباشد.اظهار نظر از بابت کسري 

پارکینگ و رعایت عقب نشینی بعد از اتمام عملیات ساختمانی و در مرحله پایانکار امکان 
پذیر میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پروانه احداث بنا مرحله دوم را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص عدم رعایت ضوابط سیما و منظر شهرداري طبق ضوابط خود عمل نماید . سایر  0

 
3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 

عدم رعایت ضوابط سیما و 
منظر

1397/04/16 4/97/5986 بدوي رشت-حمی
دیان -خ 
بهبودي 
-بعد از بن 
بست نهم

4-2-10600-2-1-0-0 56
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در خصوص     89.64   متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

سایر 89.64  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.25برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.25
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 161.65 مترمربع با ضریب0.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 271572000
(دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 161.65  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1397/04/16 4/97/5986 بدوي رشت-حمی
دیان -خ 
بهبودي 
-بعد از بن 
بست نهم

4-2-10600-2-1-0-0 56
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ  202406400(دویست و  دو میلیون و  چهارصد و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.12  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخه 94/10/06  به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 565.20  مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
:  حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت 1.78  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  5.49 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 5.49  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  5.49 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 5.49  مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت  2.62 مترمربع-6

به مساحت 6.38  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 89.64 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 -8
واحد مسکونی که این بند شامل اضافه بنا نبوده وبا توجه به نامه معاونت محترم شهرسازي 

.ومعماري قید گردیده است
به مساحت 161.65  مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط  -9

سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29
به مساحت 12.85 مترمربع از پیلوت تبدیل به یک واحد تجاري به ارتفاع 3.10 متر شده -10

.است
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري ویک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-11

در ضمن با توجه به نماي اجرا شده واظهار نظر کارشناس مسئول محترم سیما ومنظر -12
شهري نماي جانبی حد جنوبی به صورت دو رنگ سفید وقرمز اجرا شده که از نظر ضوابط 

.سیما ومنظر شهري مورد تایید نمیباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 63.92 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
64.99 درصد بوده که به مقدار 1.07 درصد افزایش یافته است.تعداد واحد ها از 3 واحد 
مسکونی به 4 واحد مسکونی افزایش یافته وهمچنین یک واحد تجاري در همکف احداث 
شده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید 
پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 
در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث

56
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  
58613 مورخ97.04.02 معادل 200,000,000(دویست میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 22.47 3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/04/12 4/97/5993 بدوي دروازه -
الکان-بیانی
-روبروي 
ساختمان 
غزل

4-3-10328-46-1-0-0 56
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ244,822,500(دویست و  چهل و 
 چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 52.65  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 46 مورخه 1396/07/30 به صورت 
دو طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) با زیربناي کلی 
214.8 مترمربع صادر شده است. در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 
مساحت 22.3 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/4660 مورخه 

1396/11/03 بوده و پس از آن در تاریخ 1396/11/17 پروانه احداث بناي مرحله دوم دریافت 
نموده است. ساختمان در مرحله سفت کاري است و در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه 

: شده داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 2.65 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 25 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 25 مترمربع -3

.تبدیل قسمتی از پیلوت مسکونی به یک باب مغازه به سطح 22.47 مترمربع -4
در صورت تایید زیربناي تجاري به صورت جریمه ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -5

.تجاري خواهد بود
داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 15.49 مترمربع می 
باشد. الزم به ذکر است سطح اشغال مجاز در پروانه 69.95% بوده که حالیه 100% عرصه مورد 
استفاده قرار گرفته و حیاط خلوت سراسري نیز حذف شده است. همچنین پروانه با عقب 
نشینی به مساحت 27.95 مترمربع صادر شده است که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی 
است (با توجه به انجام نشدن قسمتی از آجرچینی در محل پخ ، در این مرحله امکان کنترل 
عقب نشینی وجود ندارد و الزم است در هنگام پایانکار رعایت گردد) فضاي باز و فضاي سبز 
رعایت نشده است. عالوه بر آن کاهش ارتفاع پیلوت با سقف کاذب در حد مجاز و رعایت 

/کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار ضروري است. /ع.ا

56
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات در این بند با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 45,105,000(چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  پنج 

هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 14.55  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/5997 تجدید 
نظر

-
شهریاران-
-گلستان-ك
وي فرهنگ

4-2-10262-34-1-0-0 56
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 139686000(یکصد و  سی و  نه میلیون و  ششصد و  هشتاد و 

 شش هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 450.6  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/5997 تجدید 
نظر

-
شهریاران-
-گلستان-ك
وي فرهنگ

4-2-10262-34-1-0-0 56
9

توضیحات بازدید مکان ارائه شده طبقه سند مالکیت به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 345.38 
مترمربع داراي اعیان دو طبقه در یک واحد مسکونی که از بابت آن داراي بالمانع شماره 
4/33/601822 مورخه 93/02/21 میباشد..برابر خط پروژه شماره 2659 موجود در سامانه به 
مساحت تقریبی  2.20 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد.الزم به ذکر 
است که متقاضی داراي درخواست پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 643300 در مورخه 
96/07/03 به زیربناء 465.15 مترمربع در 3 طبقه در یک واحد مسکونی بوده که عوارض 
درآمد شهرداري را پرداخت وتا مرحله صدور پروانه ارجاع شده بوده (کلیه استعالمات 
ادارات انجام وجواب گرفته است )، که متقاضی قبل از اخذ پروانه از شهرداري، اقدام به 
تخریب اعیان قدیمی واحداث برابر نقشه هاي تایید شده شهرداري ونظام مهندسی 

گرفته(مرحله ساختمانی در حد نازك کاري است) ومطابق بازدید به عمل آمده نقشه وضع 
موجود نسبت به نقشه هاي تایید شده مغایرتی نبوده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

به مساحت 450.60 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 14.55 مترمربع اعیان ).میگردد
خارج از تراکم بوده که الزم به ذکر است که اعیان خارج تراکم قید شده به دلیل این بوده که 
درتراکم گیري طبقات تراکم پایه 80% محاسبه ولحاظ شده است وبا درنظر گرفتن تراکم 
(به صورت  165%  بوده کلیه اعیانات داخل تراکم میباشد R121 اصلی طبقات که در پهنه
با توجه به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد مبنی بر اعالم اینکه به صراحت عنوان 
شود که آیا پالك فوق کسري پارکینگ دارد یا خیر؟ که طبق بررسی به عمل آمده الزم به 
ذکر است که پالك فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد که جهت اظهار واقدامات بعدي تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي یوسف جوانمرد موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 85.66 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75برابر ارزش معامالتی بمبلغ 477388800(چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 85.66  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/12 4/97/5998 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-میر
ي-6 متري

4-3-10037-93-1-0-0 57
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 63 مورخ 1396/10/03 به 
صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي 683.8 مترمربع صادر گردیده 
است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 63 مورخ 1396/11/03 صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.56مترمربع که به سطح 4.26 متر مربع آن به -1
.صورت احداث بارانداز از جنس ساختمان و به جهت تامین پارکینگ قطعه 4 و 5 میباشد

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 8.3 مترمربع و در مجموع 33.2 -2
.متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 33.49 مترمربع

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 6.26 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر -4
.مربع

داراي کسري فضاي سبز به سطح 24.54 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز -5
میباشد)

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 64.2% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 0.33 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

57
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي امیرعدل جوي صفائی و شرکاء نسبت به راي شماره 
4.97.5909 مورخ 97.4.2  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن 
نسبت به مساحت 7.95 مترمربع به مبلغ  40068000(چهل میلیون و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 7.95  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 4/97/6001 تجدید 
نظر

ملت--بن -
بست دوم

4-3-10013-25-1-0-0 57
1

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/1 مورخه 97/01/30 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 457.60 مترمربع بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اجراي فونداسیون بوده وتا این مرحله به مساحت 7.95 مترمربع داراي 

.اضافه بناي خارج از تراکم میباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  69.96 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.06 درصد بوده که به مقدار 5.10 درصد افزایش یافته است.کلیه آیتمهاي خالف 
بعد از تکمیل سربندي وآجرچینی متعاقبا اعالم میگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 

قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 150948000(یکصد و  پنجاه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.95  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 4/97/6006 تجدید 
نظر

بلوار الکان، 
کوچه 
کارگر2

4-3-10168-56-1-0-0 57
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 4/96/109 مورخ 
1396/12/12به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 524.1 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
احداثی در حد اتمام فونداسیون می باشد. برابر بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري 
ممهور به مهر مهندس ناظر معماري، داراي اضافه بنا به مساحت 29.95 مترمربع در طبقه 
همکف می باشد. برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است و اظهار نظر در خصوص سایر 
تخلفات ساختمانی احتمالی و نیز تامین پارکینگ ها منوط به پیشرفت عملیات ساختمانی 
است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد

57
2

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 
61689-97/4/5 در دبیرخانه مرکزي شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم 
ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف به مبلغ  تعیین شده به مبلغ   17000000(هفده 
میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید. ضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 60.7  0
 

112500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/16 4/97/6007 بدوي -
بلواربهشتی
-روبروي 
کمیته 
--امداد

4-2-10235-218-1-0-0 57
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 52  متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با 
پوشش 100% بانضمام بالکن چوبی در حد 1/3 به سطح 8.7 مترمربع  با مصالح بلوك سیمانی 
و با قدمت  سال 76 احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه 
2419 به سطح تقریبی 8 متر مربع در تعریض خیابان 51 متري حد شرق قرار دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و نامه شماره 75229 مورخ 1397.04.25 
شهرداري منطقه درخصوص دوباب مغازه مورد درخواست آقاي سید هادي جوادپور 
که داراي بالمانع شماره 7065مورخ 1371.09.10بوده ،به لحاظ عدم احراز تخلف 

موجبی براي رسیدگی وجود ندارد، لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 
شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.اما راجع به یکباب مغازه دیگر با 
توجه به اینکه معترض فعلی مالک مغازه سوم نیستند و حسب گزارش و نامه فوق 

االشاره شهرداري مالک شرکت سالمین بوده که از ناحیه شرکت مزبوراعتراضی نسبت 
به راي کمیسیون بدوي نشده لذا در این بخش قابلیت رسیدگی در کمیسیون 

تجدیدنظر را ندارد.

سایر 106.48  0
 

80000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/02 4/97/6008 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
مرداب 
عینک

4-2-10604-19-1-0-0 57
4

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک قطعه زمین بایر محصور و داراي اعیان به صورت سه 
باب مغازه به مساحت عرصه 586.21 مترمربع بر اساس نقشه برداري طرح مرداب عینک 
میباشد.مقداري از ملک فوق در کاربري پارك هاي عمومی و مابقی در کاربري فضاي سبز 
طرح مرداب عینک قرار دارد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت 

..نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************

از بابت موارد فوق داراي راي بدوي و تجدید نظر مبنی بر تخریب ملک می باشد که مالک 
اکنون با ارائه دادنامه از دیوان درخواست بررسی مجدد را دارند.قابل ذکر است گزارش فوق 
به صورت غیابی بوده و جهت گزارش دقیق نیاز به نقشه هاي معماري و بازدید از ملک مورد 

.نظر می باشد
******************************

احتراما طی بازدید به عمل آمده مشاهده گردید فرد مراجعه کننده به شهرداري سرقفل دار 
دو باب مغازه از سمت شرق بوده که از بابت دو باب مغازه فوق داراي بالمانع شماره 
7065-71/9/10 موجود در پرونده صنفی در واحد اصناف می باشد که در آن زمان در 
محدوده جهانگردي قرار داشته است.قابل ذکر است مغازه سوم و فضاي پشت مغازه ها به 
علت عدم حضوض مالک اصلی بازدید نشد لذا اظهار نظر کلی در خصوص کل ملک پس از 
حضور مالک اصلی و  با ارائه سند مالکیت و ارائه اسناد و مدارك قابل بررسی می باشد.لذا 
فرد مراجعه کننده اذعان می دارد مالک اصلی کل پالك نمی باشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محسن نجفی و شرکاء محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 28/3 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 166404000(یکصد و  

شصت و  شش میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 28.3  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/6020 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی- 
استقامت - 
کوچه قیام 
3- کوچه 
مدنی

4-2-10117-1-1-0-0 57
5

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 8 مورخه 1395/06/17 به صورت 
ساختمان 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیر شیروانی) با 
زیربناي 419.4 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است. 
قبال از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 14.15 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به 
سطح 14.15مترمربع و بناي داخل تراکم به سطح 419.6 مترمربع به دلیل عدم رعایت ضوابط 
پروانه سه مرحله داراي راي کمیسیون ماده صد مورخه 96/09/21 بوده و پس از آن پروانه 
مرحله دوم به شماره 643313-97/02/20 را دریافت نموده است. حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 14.15 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 14.15 مترمربع -2

ضمنا داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 16.29 مترمربع 
می باشد. سطح اشغال بنا در هنگام صدور پروانه 54.91% بوده است که در حال حاضر به 
61.61% افزایش یافته است. رعایت 5.34 مترمربع فضاي باز نمی گردد ، همچنین با توجه به 
انجام نشدن کف سازي، الزم است پالن اجرایی فضاي سبز ضمیمه گردد. فعال تا این مرحله 
پارکینگ تامین شده است. پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 33.39 مترمربع صادر 
/شده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,750,000
(سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1.5
 

50000  , 1364 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/23 4/97/6023 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي بلوار 
- روبروي 
آسایش 7

4-2-10154-271-1-0-0 57
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دو باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 97/112 مورخ 97/03/19 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ23.180.000ریال تعیین و براورد نموده است که 

نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,636,000
(چهار میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 673.1 50000  , 1364 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب دکان به مساحت تقریبی 
عرصه 60 مترمربع میباشد.ملک فوق بدون مجوز  با پوشش صد در صدي به زیربناي تقریبی 
60 مربع با مصالح بلوك سیمانی و قدمت تقریبی سال 80 احداث گردیده است.فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم 
شده حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد 
از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد 
شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه 
خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد.مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی تقدیکم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 189620 مورخ 96/9/22 مبنی ****
بر کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت 673.1 متر مربع بدون مجوز دو باب 
مغازه به زیربناي کلی  125.63 متر مربع باقدمت سال 64 احداث گردیده است.داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.قابل ذکر است داراي فضاي باز تجاري به سطح 547.47 متر 
مربع میباشد که در حال حاضر فاقد فعالیت صنفی میباشد.برابر خط پروژه شماره 464 به 
سطح 22.60 متر مربع از عرصه و اعیان  در تعریض خیابان 35 متري حد شرق قرار 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

57
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 67579 مورخ 97/04/13 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2,224,500,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 444,900,000(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.3  0
 

780000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/23 4/97/6024 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي بلوار 
- روبروي 
آسایش 17

4-2-10497-77-1-0-0 57
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 39,000,000
(سی و  نه میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/04/23 4/97/6024 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي بلوار 
- روبروي 
آسایش 17

4-2-10497-77-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراما برابر پیگیري مالک بر روي پالك نسقی به مساحت 148.30 متر مربع بدون مجوز 
یک باب مغازه بدون بالکن  با پوشش 100% از جنس بلوك سیمانی و با قدمت سال 91 احداث 
گردیده.داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.برابر طرح تفصیلی جدید کل پالك در 
. تعریض خیابان میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یک باب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 22-97 مورخ 97/04/11 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1605000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 321,000(سیصد و  

بیست و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 141.32  0
 

50000  , 1357 احداث بناي بدون مجوز 1397/04/16 4/97/6025 تجدید 
نظر

ججاده -
جیرده 
نرسیده به 
آسایش 

2--

4-2-10143-118-1-0-0 57
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
3,125,000(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1.25
 

50000  , 1357 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 141.32 متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با 
پوشش 100% با قدمت  سال 57 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه 464 به سطح تقریبی 18.5 متر مربع از اعیان در 
تعریض خیابان 35 متري حد شرق قرار دارد.قابل ذکر است بابت ملک فوق راي بدوي 
کمیسیون ماده 100 به شماره 4/96/5130 مورخ 1396/12/08 مبنی بر تخریب صادر گردیده 

.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

57
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 560000000(پانصد و  شصت میلیون ) ریال در این بند عینا 

تایید میگردد .

جریمه 31.13  0
 

3360000  , 1392 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/04/26 4/97/6031 تجدید 
نظر

رشت - 
معلولین - 
استقامت 
دوم - 
نسترن 
غربی - 
پالك 52

4-2-10131-459-1-0-0 57
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 129,276,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  

هفتاد و  شش هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 76.95  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 288,204,000(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست 

و  چهار هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 68.62  1.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 897582000(هشتصد و  نود و  هفت میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  دو هزار ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 152.65  1.75
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 100 مورخ 92/12/28 به زیربناي کلی 
766.35 متر مربع به صورت چهار طبقه بر روي پیلوت بانضمام شیروانی صادر گردیده.در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج 

:از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.75 مترمربع-1

.مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 31.13 متر مربع-2
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.08 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.08 مترمربع-4
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.08 مترمربع-5

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.73 مترمربع (به دلیل عدم رعایت  عقبسازي)-6
.اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به سطح 9.21 متر مربع-7

مازاد بر تراکم در طبقه زیر شیروانی به سطح 1.35 متر مربع از بابت رعایت نکردن -8
.مساحت انباري به سطح 5 متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -9
مسکونی در همکف به سطح 0.74 متر مربع  و طبقات اول الی چهارم  به سطح 8.6 مترمربع 

.و در مجموع 9.34 متر مربع
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 76.95 -10

.مترمربع
مازاد بر تراکم به صورت یک طبقه مازاد مجازي به سطح 152.65 متر مربع به جهت -11
افزایش ارتفاع ساختمان(افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 3.9 متر قبل از کفسازي.)
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.(قابل ذکر است جهت تامین پارکینگ قطعه 4 ، 
بارانداز به سطح 1.67 متر مربع از جنس بتنی اجرا گردیده که در صورت موافقت کمیسیون 

فاقد کسري پارکینگ میباشد.)
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در بازدید مجدد مشاهده گردید که مالک اقدام به نصب سقف کاذب نموده و ارتفاع ***

****.پیلوت از 3.9 متر به 2.4 متر رسیده است
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب اضافه بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 100  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/01 4/97/6032 بدوي رشت - 
بلواربهشتی
- باالتراز خ 
ملت -ك 
-رفتاري

4-3-10001-21-1-0-0 58
0

توضیحات بازدید مکان بازدیدشده ساختمان احداثی 4 طبقه بر روي همکف  داراي پروانه صادره 
بشماره269-88/11/17 با زیربناي 978.91 متر مربع مشتمل بر 3 باب مغازه در همکف و 4 
واحد مسکونی در طبقات با زیر بناي بمساحت 978.91 متر مربع صادر گردیده است . از بابت 
اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 395.23 مت  مربع توسعه بناي تجاري بمساحت 9.11 
متر مربع و توسعه بناي بالکن بمساحت 25.49 متر مربع راي کمیسیون بدوي ماده صد 
بشماره 10516-91/09/06 و راي تجدید نظر بمشاره 11614-1391/10/03 صادر گردیده است. 
حالیه مالک اقدام به توسعه بناي تجاري بمساحت تقریبی 60 متر مربع در محدوده 3 متر 
عقب سازي با تجاوز به شارع عام نموده است. لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم 

:میگردد
توسعه بناي تجاري در محوطه 3 متر عقب سازي بمساحت تقریبی 60 متر مربع -1

داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري بمساحت 100 متر مربع به استناد ضوابط جدید -2
داراي اخطاریه بشماره 3/26/ن-1396/02/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد و 

همچنان به ساخت بناي خالف ساز از سوي مالک اصرار شده است. به دلیل عدم اجازه مالک 
امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر و اعالم کسري پارکینگ 
و تعداد واحدها و مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و 
انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد. رعایت 3 متر عقب ساز هنگام 
نوسازي مسکونی و 5 متر عقب ساز هنگام نوسازي تجاري الزامی میباشد. مراتب جهت 

صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم وجیهه فخري مقدم نسبت به راي شماره 4.97.5841 مورخ 
97.4.6 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.25 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 61.22 مترمربع به مبلغ  257124000(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  

یکصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 61.22  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/6033 تجدید 
نظر

-
چمارسرا-ط
القانی

4-2-10391-81-1-0-0 58
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 53 مورخه 96/08/20 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 398.65 مترمربع وهمچنین داراي  پروانه مرحله 
دوم به شماره 53 مورخه 96/09/16 در فونداسیون مبنی بر عدم خالفی میباشد..حالیه 
عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ارائه شده 

:  داراي موارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  17.32 مترمربع (به مساحت 3 مترمربع از آن به صورت  -1

احداث سرویس بهداشتی در محوطه میباشد)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 14.31  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 14.31  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  14.31 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.55 مترمربع (به مساحت 0.30 مترمربع از آن  -5
بابت تبدیل راهرو به انباري میباشد)

به مساحت  0.42 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله در طبقات -6
وتبدیل آن به بناي مفید

به مساحت  6.50 مترمربع داراي کسري فضاي سبز وبه مساحت 14.23 مترمربع داراي 
کسري فضاي باز میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله  مطابق پروانه 67.58 درصد بوده 
وحالیه در وضع موجود  78.44درصد بوده که به مقدار 10.86  درصد افزایش یافته است.با 
توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین 
اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  
مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مصطفی ذوالفقاري خرف کوره نسبت به راي شماره 
4.96.2370 مورخ 96.7.18 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4 با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 114.01  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 4/97/6035 تجدید 
نظر

رشت - 
معلولین - 
شهید 
انصاري - 
کوچه 
شقایق - 
انتهاي 
 کوچه

4-2-10152-663-1-0-0 58
2

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر فروشنامه ارائه 
شده 44 متر مربع و بر اساس نقشه برداري ارائه شده 51.37 متر مربع میباشد.بر روي زمین 
فوق یک باب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت به صورت 1 واحد مسکونی که در مرحله 
اسکلت و سقف میباشد به زیربناي کل 119.55 مترمربع و قدمت سال 94 احداث شده 

:است.وضع موجود به صورت ذیل میباشد
.همکف به مساحت 51.37 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ-1

طبقه اول به مساحت 62.64 مترمربع که از این مقدار به سطح 11.27 مترمربع به صورت -2
.پیشروي به شارع عام میباشد

به جهت ساخت سازه فوق در عرصه زیر 75 مترمربع کل ساختمان با زیربناي 114.01متر 
.مربع خارج از تراکم میباشد

کسري  پارکینگ ندارد.قابل ذکر است کلیه مساحت ها بر اساس نقشه برداري ارائه شده و تا 
.مرحله اسکلت و سقف میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 41,462,400(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 12.34  1
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1397/04/30 4/97/6037 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان-خیرال
ه کرمی

4-3-10182-349-1-0-0 58
3

سایر رأي بدوي در خصوص افزایش واحد عیناً تأئید می گردد. 122.7 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقه چهارم  با اعمال  ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
ضریب 2 به ضریب 1.5) جریمه بمبلغ 236,376,000(دویست و  سی و  شش میلیون و  

سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 46.9  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 4/97/6037 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان-خیرال
ه کرمی

4-3-10182-349-1-0-0 58
3

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 16 مورخه 1396/03/23 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 6 واحد مسکونی با زیربناي کلی  931.92 مترمربع صادر شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري است. قبال در مرحله اتمام فونداسیون بدون 
اضافه بنا پروانه مرحله دوم را در تاریخ 96/05/17 اخذ نموده حالیه برابر نقشه برداري ارایه 

:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 1.6 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 45.3 مترمربع ( به دلیل عدم رعایت عقب سازي طبق  -2
پروانه )

.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 12.34 مترمربع -3
افزایش تعداد واحد مسکونی (از 6 واحد به 8 واحد) در طبقه سوم و چهارم مجموعا به  -4

.سطح 122.7 مترمربع
فعال کسري پارکینگ گزارش نمی گردد و با توجه به عدم احداث حصار مجاور به کوچه و 
عدم تعبیه درب هاي پارکینگی و انجام نشدن کف سازي اظهارنظر نهایی در خصوص تعداد 
پارکینگ موکول به زمان پایانکار و آزمون عملی خواهد بود و می تواند مجددا بررسی شود. 
رعایت عقب نشینی و کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. درخواست 

/پروانه احداث بناي مرحله سوم دارند. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ549,544,800(پانصد و  چهل و  

نه میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 93.46  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6053 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
برازنده - 
کوچه دوم 
- روبروي 
ساختمان 
 افرا

4-3-10159-7-1-0-0 58
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/101-96/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت  به زیربناي کلی 471.45 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام 
فنداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 30.30 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف و گواهی 
عدم خالف به شماره 647741-97/05/10 میباشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
کاري بوده و برابر نقشه برداري ارئه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت زیر می 

: باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.4 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29.4 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.4 مترمربع -3

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 5.26 مترمربع-4
کسري فضاي باز به سطح 20 مترمربع -5
کسري فضاي سبز به سطح 10 مترمربع -6

.سطح اشغال از 54.46 درصد به 73.95 درصد افزلیش یافته است -7
داراي کاهش بنا در راه پله و آسانسور زیر شیروانی به سطح 1.47 مترمربع و  کاهش بنا در 
همکف به سطح 0.9 مترمربع به علت کاهش سطح در طبقه همکف نسبت به راي صادر شده 
می باشد.تا این مرحله بنا به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد لذا پس از 
کفسازي و اجراي درب ها قابل بررسی می باشد.قابل ذکر است هرگونه تخلف احتمالی و 
هرگونه اظهار نظر قطعی در خصوص کسري پارکینگ موکول به ادامه عملیات ساختمانی و 
ارائه نقشه برداري و معماري اجرایی می باشد.ضمنا برابر پروانه صادره به سطح 3.79 

مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

58
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
داخل تراکم، به مبلغ  65,078,300(شصت و  پنج میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  

سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 209.93  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 4/97/6080 بدوي -
نامجو--نظر
ي  بن بست 
5 متري

4-3-10021-10-1-0-0 58
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,175,287,500(یک میلیارد و  

یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 252.75  1.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/23 4/97/6080 بدوي -
نامجو--نظر
ي  بن بست 
5 متري

4-3-10021-10-1-0-0 58
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
عرصه 137.71 متر مربع بوده که از بابت اعیانات داراي بالمانع به شماره 2/33/106324 
مورخ 92/02/14 میباشد.قابل ذکر است که مالک اقدام به تخریب اعیان قدیمی و احداث 
ساختمان جدید به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی به زیربناي کلی 462.68 متر مربع نموده است.ساختمان از جنس اسکلت بتنی با 
قدمت سال 94 بوده و عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد.همچنین طبقه 
زیرشیروانی داراي ارتفاع باالي 3 متر میباشد.از اعیانات به سطح 209.93 متر مربع داخل 
تراکم و به سطح 252.75 متر مربع خارج از تراکم میباشد.داراي 1 واحد کسري پارکینگ 
میباشد.از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز 
به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.خالف جدیدي مشاهده نگردید.به جهت قرار گیري در 
انتهاي کوچه بن بست فاقد عقب نشینی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ 
.استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

سایر 55.44 3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/04/30 4/97/6097 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري - 
بلوار شهید 
تندگویان - 
کوچه هفتم 
- جنب 
ساختمان 
میثاق 2

4-1-10530-7-1-0-0 58
6

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ494,424,000(چهارصد و  نود و  

چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 98.1  1.5
 

3360000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 38 مورخ 
1395/12/16 و پروانه مرحله دوم مورخ 1396/10/16به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل 
بر 5 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی با زیربناي 659.6 مترمربع می باشد. 
حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می 
باشد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر سازه، گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 9.96 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 56.28 مترمربع -2
افزایش تعداد واحدها از 5 واحد مسکونی به 6 واحد که بابت آن به مساحت 55.44  -3

.مترمربع به عنوان خالف ساختمانی گزارش می گردد
کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید طبقات به مساحت 31.86 مترمربع در -4

.طبقات همکف تا سوم
به مساحت 44 مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز دارد و اظهارنظر در خصوص کسري  -5
.حدنصاب فضاي سبز منوط به اجراي کفسازي ساختمان و اتمام عملیات محوطه سازي است
برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. شش واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. به 
مساحت تقریبی 12.2 مترمربع کاهش بنا در زیرشیروانی دارد. حالیه تقاضاي پروانه احداث 
.بناي مرحله سوم را دارد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
78302 مورخ 97.04.28 معادل 220000000(دویست و  بیست میلیون ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 106.26  0
 

780000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/06 4/97/6112 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
ولکس - 

باقرالعلوم 2
- روبروي 
مسجد باب 
الحوائج

4-2-10353-91-1-0-0 58
7

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 79.26  متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با 
پوشش 100% به ارتفاع 4.70 مترمشتمل بر بالکن بتنی به سطح 27 متر مربع  با قدمت  سال 
96 احداث گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه 
شماره 988 مورخ 97/03/08 فاقد عقب نشینی میباشد.مغازه فوق فاقد فعالیت صنفی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست حفاري به طول 10 متر بر روي آسفالت قدیم و 4 متر بر 

.روي پوشش خاکی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي طبقات اول و دوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,701,250(بیست و  
یک میلیون و  هفتصد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 64.3  1.5
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 4/97/6129 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی-نظر
-ي

4-3-10310-42-1-0-0 58
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

8,437,500(هشت میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می 
گردد 

جریمه 25  1.5
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پی مراجعه متقاضی مبنی بر تجدید نظرخواهی و اعتراض به راي کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 4/96/4933 مورخ 1396/11/14در معیت متقاضی از ساختمان 
بازدید به عمل آمده و پس از بررسی مدارك ارائه شده از سوي متقاضی به استحضار می 
رساند: ملک بازدید شده یک باب ساختمان دو طبقه بر روي دو باب مغازه و پیلوت  که بدون 

اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 100
مترمربع احداث گردیده است. همکف مشتمل بر دو باب مغازه به مساحت تقریبی 41.5 
مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ به مساحت تقریبی 50.5 مترمربع می باشد. طبقات اول و  
دوم، هر طبقه مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 98.1 مترمربع که از این 
مقدار به مساحت تقریبی 6.1  مترمربع کنسول به شارع عام می باشد. یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی دارد. بابت تخلفات ساختمانی شامل احداث ساختمان مسکونی دو طبقه 
بر روي پیلوت و دو باب مغازه (به مساحت 41.5 مترمربع) با زیربناي کل 223.7 مترمربع 
داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 8357 مورخ 
1376/11/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد. حالیه گزارش مابه التفاوت تخلفات 

:ساختمانی همزمانساز به شرح زیر می باشد
اضالفه بناي مسکونی همزمانساز به مساحت 64.3 مترمربع در طبقات اول و دوم -1

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -2
به استناد خط پروژه 2402 به مساحت تقریبی 47 مترمربع از اعیان در تعریض معابر 10 متري 
و 18 متري و پخ دو گذر واقع شده است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد
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درخصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 723.70 مترمربع ، 
باتوجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 44- 96/7/29 مبادرت به 
احداث بصورت 4.5 طبقه در چهار واحد مسکونی نموده است لذا اقدام نامبرده 

برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به 
رد آن اظهارنظر می گردد. 

سایر 723.7 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/6130 بدوي بلوار 
منظریه- 
کوچه 

گلستانی-ب
ن بست 
کاملیا

4-3-10116-218-1-0-0 58
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي دو طبقه مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,525,107,200(دو میلیارد و  پانصد 
و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر می گردد. 

جریمه 375.76  2
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، با اعمال ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,630,230,000(یک میلیارد و  

ششصد و  سی میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 277.25  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/26 4/97/6130 بدوي بلوار 
منظریه- 
کوچه 

گلستانی-ب
ن بست 
کاملیا

4-3-10116-218-1-0-0 58
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/5473-1397/04/02 مکان بازدید 
شده قطعه زمینی بمساحت 229.23 متر مربع که بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 
44-1396/07/29 بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي بمساحت 
723.7 متر مربع صادر گردیده است . لذا به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
ممهور به مهر نقشه برداري اعیان احداث شده به صورت ساختمان 6 طبقه بر روي پیلوت در 
5 واحد مسکونی با زیربناي 1315.16 متر مربع که طبقات همکف تا 5 با اسکلت بتنی و طبقه 
6 با اسکلت فلزي میباشد . طبقات 5 و 6 بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی بوده .از 
بابت اضافه بنا در در همکف به سطح 52.33 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به سطح 
56.23 مترمربع و خالف داخل تراکم بمساحت 267.2 متر مربع داراي پرونده جاري بشماره 
645838 میباشد . لذا تاکنون راي کمیسیون صادر نگردیده است. حالیه عملیات ساختمانی 
: در مرحله اتمام آجر چینی میباشد . لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد

اضافه بنا در همکف بمساحت  52.33 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 56.23 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 56.23 متر مربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 56.23 متر مربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 56.23 متر مربع -5
 احداث طبقه مازاد بر خالف مدول پروانه در طبقه 5 بمساحت 187.88 متر مربع -6

احداث طبقه مازاد بر خالف مدول پروانه در طبقه 6 بمساحت 187.88 متر مربع که از  -7
 .این مقدار بمساحت 71.49 متر مربع سقف تراسی میباشد

بدلیل عدم توقف عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون و اعالم مساحت اضافه  -8
بنا در پروانه هاي جدید مرحله اي زیر بناي پروانه صادره بمساحت 723.7 مترمربع به عنوان 

.داخل تراکم گزارش می گردد
حالیه کف سازي پارکینگ انجام نشده لذا رعایت ارتفاع پارکینگ در هنگام پایانکار ضروري 
است. همچنین در پروانه صادره بمساحت 0.56 متر مربع از عرصه نسبت به کوچه 12 متري 
عقب نشینی لحاظ گردیده که رعایت آن در هنگان پایانکار الزامی میباشد . الزم بذکر است 
از آنجایی که ساختمان احداثی بصورت 5 واحد مسکونی میباشد که یکی از واحد ها بصورت 
دوبلکسی در طبقات 5 و 6 داراي مساحت بیش از 180 متر مربع میباشد لذا نیاز به 6 واحد 
پارکینگ میباشد که از این تعداد 4 واحد بصورت اختصاصی و 2 واحد با تزاحم است.  اظهار 
نظر دقیقتر در خصوص ابعاد درب پارکینگ و تعداد پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی است.  

مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي محمدکاظم حقیقی تکرمی محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 12/55 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

38905000(سی و  هشت میلیون و  نهصد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 12.55  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 4/97/6140 بدوي رشت - 
بلوار 

الکان-باالتر 
از مسجد 
امیرالمومنی
ن- کوچه 
رهبر2 - 
جنب 
ساختمان 
  بهروز

4-3-10367-56-1-0-0 590

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی به استناد سند مالکیت بمساحت 168 متر مربع داراي اعیان 
در حال احداث بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي همکف در مرحله احداث ستونهاي طبقه 
چهارم که از بابت آن پروانه ساختمکانی بشماره 120-1392/12/28 بصورت 4 طبقه بر روي 
همکف با زیربناي 493.05 متر مربع صادر گردیده است . تا این مرحله به مساحت تقریبی 
12.55 متر مربع اضافه بنا نسبت به مدول پروانه در همکف و طبقات دارد که از بابت آن 
داراي اخطاریه بشماره 3/135/ن-1397/03/13 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد.به 
استناد پروانه صادره به مساحت 10.5 مترمربع در تعریض واقع شده است که رعایت آن در 
هنگام پایانکار ضروري میباشد. اعالم نظر دقیقتر و اعالم هر گونه خالف احتمالی دیگر منوط 
به انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري میباشد. مراتب جهت صدور دستورات 

مقتضی بحضور تقدیم میگردد. /ر.ي
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

16,888,800(شانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 140.74  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 4/97/6156 تجدید 
نظر

رشت - 
عینک - 
امام حسین 
- 15 خرداد 
- بن بست 
بهار

4-1-10749-78-1-0-0 591

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
103128000(یکصد و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 171.88  0.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/04/30 4/97/6156 تجدید 
نظر

رشت - 
عینک - 
امام حسین 
- 15 خرداد 
- بن بست 
بهار

4-1-10749-78-1-0-0 591

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، به استناد سند مالکیت، شش دانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 107.21 مترمربع و در وضع موجود یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه 
روي پیلوت با زیربناي 312.62 مترمربع، بدون اخذ مجوز از شهرداري احداث گردیده است. 
طبقه همکف به مساحت 99.94 مترمربع، مشتمل بر یک واحد مسکونی (سوئیت) به 
مساحت 36.27 مترمربع و مابقی به صورت پیلوت و راه پله دسترسی به طبقات می باشد. 
طبقه اول به مساحت 106.34 مترمربع مشتمل بر دو واحد مسکونی که از این مقدار به 
مساحت 6.41 مترمربع به صورت پیش آمدگی به سمت معبر(ارتفاع کنسول از سطح زمین: 
حدود 3 متر و عرض معبر 8 متر) می باشد. طبقه دوم به مساحت 106.34 مترمربع مشتمل 
بر یک واحد مسکونی که از این مقدار به مساحت 6.41 مترمربع به صورت پیش آمدگی به 
سمت معبر می باشد. با توجه به بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت احداث بنا 
سال 1388 تخمین زده می شود. بنا بر ضوابط زمان احداث بنا، کسري پارکینگ ندارد. برابر 
خط پروژه 2171 مورخ 1397/03/05 به مساحت تقریبی 14 مترمربع از اعیان در تعریض گذر 
8 متري حد جنوب واقع شده است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 240,000,000(دویست و  چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 4/97/6168 رسیگی 
 مجدد

جاده -
فومن 
-احمد 
گوراب-روبو
ري کارخانه 
الستیک 
سازي 

گیالن-تعمی
رگاه دادرس

4-1-20728-42-1-0-0 59
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  بمساحت 35.83 مترمربع به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 93889 مورخ 97.05.17 
معادل 118,239,000(یکصد و  هجده میلیون و  دویست و  سی و  نه هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 35.83  0
 

1200000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،و اینکه کل ملک بدون مجوز 
( پروانه ساختمانی) احداث گردیده ، می بایست مبلغ جریمه  براساس تبصره هاي 2 و 
4 ماده صد قانون شهرداریها تعیین گردد ، لذا با توجه به اینکه به موجب دادنامه 

2908 مورخ 1396.08.23 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري (هفتم تجدیدنظر 
سابق)  راي صادره از شعبه 31 بدوي دیوان عدالت اداري که صرفاحکم به نقض و 
رسیدگی مجدد درخصوص  جریمه هاي تعیین شده و  همچنین بررسی زمان وقوع 

تخلف  با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستري را صادر نموده بود، تایید گردیده 
لذا به موجب نظریه شماره .219385 مورخ 96.11.01 کارشناس رسمی دادگستري 

منتخب کمیسیون زمان وقوع تخلف سال 1390 و همچنین برابر نظریه شماره 29163 
مورخ 97.02.23 که ارزش سرقفلی 118.76مترمربع انبار تجاري و دفترکار را به مبلغ 
1.310.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 262,000,000
(دویست و  شصت و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 118.76  0
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 281400000(دویست و  هشتاد و  یک میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 234.5  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا.به استناد 
تبصره 4  راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 34902000(سی و  چهار میلیون و  

نهصد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 290.85  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 250 
مترمربع می باشد.که بدون مجوز و خالفساز یکباب ساختمان سه طبقه روي دوباب مغازه با 
پوشش 100% بنا با مشخصات زیر  بر روي آن احداث شده است طبق نقشه برداري ارائه شده 
مساحت عرصه 216.96متر مربع میباشد که مساحت عرصه 33.04متر مربع از خط عادي 
کمتر است اسکلت ساختمان بتنی مصالح آن از سنگ بلوك و آجر و سال احداث 1390

  میباشد و اعیان احداثی بشرح ذیل است

طبقه همکف شامل دوباب مغازه با ارتفاع  3/10 متر که اولی بمساحت 35.83مترمربع  -1
فاقد بالکن درحال حاضر فاقد فعالیت شغلی و دومی بمساحت 77.80 مترمربع و داراي 
سرویس بهداشتی بمساحت 2 مترمربع  در زیر راه پله (پاگرد) طبقه اول و فاقد بالکن با 
فعالیت شغلی تراشکاري و راهرو و محوطه مشاعی مسقف و پارکینگ بسطح 67.17متر مربع 
و چهار باب انباري بسطح 11.69متر مربع و سرویس مشاعی بسطح 2.23متر مربع و راه پله 
دسترسی به دفتر کار و انبار تجاري بسطح 6.09متر مربع و راه پله مشاعی همکف بسطح 

  14.15متر مربع

طبقه اول شامل انبار تجاري و و دفتر کار بسطح 118.76 متر مربع و یک واحد مسکونی  - 2 
بسطح 90.39متر مربع و طبقه دوم دو واحد مسکونی بسطح 222.32متر مربع که از این 
مقدار 8.91متر مربع پیشرفتگی سمت کوچه میباشد  و طبقه سوم یک واحد مسکونی 
 بسطح 109.31 متر مربع که از این مقدار 61.09متر مربع تراس غیر مسقف است

الزم به توضیح است جمع کل زیر بناي احداثی 757.74متر مربع  و ملک فوق بابت 782.90 
متر مربع زیربنا داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 14019مورخ 1391/11/15و راي 
تجدید نظر ماده صد مبنی بر تخریب بنا میباشد همچنین داراي راي دیوان عدالت اداراي 
بشماره ح/ 4824/ 112 مورخ 1393/10/30 مبنی بر نقض راي تجدید نظر را دارند جهت 
مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد 
موارد خالف پس از تهیه خط پروژه گزارش خواهد شد .مراتب جهت دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 2775 مورخ 1394/08/14ملک فوق بمساحت 10.52متر ****
مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8متري و پخ دو گذر قرار دارد و با توجه به طرح 
 تفصیلی جدید و بر اساس تراکم گیري در حد طبقات مجاز موارد خالف بشرح ذیل است

در همکف بسطح 119.72متر مربع خارج تراکم دارند که از این مقدار  بسطح 77.80متر  -1
مربع و 35.83 متر مربع بصورت  احداث دو باب مغازه  برخالف کاربري طرح تفصیلی  و 
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بسطح 6.09 متر مربع خارج تراکم بصورت  راه پله تجاري جهت دسترسی به دفترکار و انبار 
  تراشکاري در طبقه اول می باشد همچنین بسطح 97.24 متر مربع داخل تراکم دارند

در طبقه اول بسطح 118.76متر مربع خارج تراکم بصورت دفترکار و انبار تراشکاري و  -2
 بسطح 90.39متر مربع داخل تراکم میباشد

در طبقه دوم بسطح 119.10متر مربع خارج تراکم که از این مقدار بسطح 8.91متر مربع  -3
بصورت کنسول غیر مجاز از ارتفاع 6متري سمت کوچه 8متري میباشد و بسطح 103.22متر 

مربع داخل تراکم دارند
در طبقه سوم  بسطح 109.31متر مربع بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز  -4
خارج تراکم  دارند که از این مقدار بسطح 61.09متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

 
تعداد 8واحد پارکینگ (4واحد تجاري و 4واحد مسکونی ) مورد نیاز میباشد که بر اساس  -5
سال وقوع تخلف و با توجه به تامین دو واحد پارکینگ تعداد چهار واحد کسري پارکینگ 

 تجاري و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
     مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم میگردد

احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره  ******************
1869-97/03/22 طی بررسی هاي به عمل آمده گزارش فوق در خصوص کسري پارکینگ 
عینا تایید می گردد.لذا در صورت تخریب مغازه دو واحد پارکینگ تامین می گردد همچنین 
در صورت تخریب مغازه عالوه بر آن تخریب راه پله احداثی به طبقه اول که به صورت دفتر 
کار مورد بهره برداري قرار می گیرد سه واحد پارکینگ تامین می گردد.مراتب جهت صدور 

***************************.دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به دفاعیات معترض و قدمت بنا و تایید استحکام 
بنا به موجب نظریه شماره 505 مورخ 97/6/15 کارشناس ضرورتی به قلع بنا ندارد ، 
لذا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با 
ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 81 متر مربع بناي موضوع 

گزارش بمبلغ 6075000(شش میلیون و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد . 

جریمه 81  1.5
 

50000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 4/97/6184 تجدید 
نظر

رشت - 
طرح 

مرداب-ضل
ع جنوبی 
فاز3 عینک

4-2-10341-11-1-0-0 59
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض و کاربري ملک ضمن نقض راي معترض 
عنه باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 1 باب کسري پارکینگ به 

مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,250,000(یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

50000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/20 4/97/6184 تجدید 
نظر

رشت - 
طرح 

مرداب-ضل
ع جنوبی 
فاز3 عینک

4-2-10341-11-1-0-0 59
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده قطعه زمینی  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه 117.09 
مترمربع وهمچنین  داراي یک باب خانه ویالیی به مساحت 81 متر مربع برابر نقشه برداري 
طرح مرداب عینک میباشد. که برابر طرح تفضیلی ، از کل عرصه به مساحت ،7.46 مترمربع 
در کاربري پارك عمومی  فرا منطقه اي  و باقیمانده به مساحت 109.63 مترمربع  در کاربري 
فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار دارد . و از کل اعیانی  به مساحت 7.46  متر مربع در کاربري 
پارك عمومی  فرا منطقه اي  وباقیمانده  به مساحت 73.54 مترمربع  در کاربري فضاي سبز 
مجاور پهنه آبی قرار دارد و همچنین از بابت یک واحد مسکونی  یک  ایستگاه کسري 

پارکینگ دارد.بدلیل قرار گرفتن ملک فوق در کاربریهاي فضاي سبز مجاور پهنه آبی و پارك 
عمومی  فرا منطقه اي  کل اعیانات خارج از تراکم میباشد. الزم به ذکر است ، تا ارائه مدارك 
و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،.میگردد
در پاسخ به نامه شماره 43554-1397 مورخه97/3/9و در پی مراجعه مالک و ارائه مدارك 
این ملک قطعه زمینی برابر فروشنامه عادي به مساحت 100 متر مربع و فاقد حدود اربعه 
میباشد .که برابر نقشه برداري صورت گرفته توسط پیمانکار نقشه بردارطرح مرداب عینک و 

.بازدید صورت گرفته  عین گزارش فوق تائید و تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  70101000(هفتاد میلیون و  یکصد و  یک هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 77.89  0.75
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/02 4/97/6200 بدوي رشت - 
بلوارشهید  
افتخاري - 
باقر العلوم 
2- کوچه 
24- فرعی 
دوم سمت 
چپ درب 
اول

4-1-10702-13-1-0-0 59
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استنادتبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ 12768000(دوازده میلیون و  هفتصد و 
 شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.4  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر کروکی نقشه 
برداري ارایه شده 100 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان ویالیی 
تریپلکس به زیربناي کلی 184.29 مترمربع با مصالح آجري و ستون و شناز بتنی با قدمت 
سال 87 احداث شده است که از این مقدار به سطح 77.89 مترمربع خارج تراکم و به سطح 
106.4 مترمربع داخل تراکم است. برابر خط پروژه شماره 988-95/01/31 به سطح تقریبی 
9.5 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض معبر 8 متري قرار دارد. مراتب جهت دستور 

/تقدیم می گردد. /ع.ا
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید مسکونی ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي 

با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان عیناً تایید و جریمه به مبلغ 
196,392,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال، صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 33.4  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/05/06 4/97/6209 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-میر
ي-6 متري

4-3-10037-93-1-0-0 59
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  6,009,600(شش میلیون و  نه هزار و  ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 6.26  1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  193,200,000(یکصد و  نود و  سه میلیون و  دویست هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 46  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 4/97/6209 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-میر
ي-6 متري

4-3-10037-93-1-0-0 59
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 63 مورخ 1396/10/03 به 
صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي 683.8 مترمربع صادر گردیده 
است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 63 مورخ 1396/11/03 صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.56مترمربع که به سطح 4.26 متر مربع آن به -1
.صورت احداث بارانداز از جنس ساختمان و به جهت تامین پارکینگ قطعه 4 و 5 میباشد

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 8.3 مترمربع و در مجموع 33.2 -2
.متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 33.49 مترمربع

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 6.26 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر -4
.مربع

داراي کسري فضاي سبز به سطح 24.54 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز -5
میباشد)

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 64.2% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 0.33 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات همکف 

الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
367,819,200(سیصد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  نوزده هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.98  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 4/97/6217 بدوي رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
رجایی-بن 
بست اول - 
سمت راست

4-2-10281-12-1-0-0 59
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توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 47 - 96/08/01 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 512.75 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام سفت کاري است. قبال از بابت اضافه بنا به سطح 13.84 مترمربع در همکف و بناي 
داخل تراکم به سطح 122.75 مترمربع به دلیل عدم رعایت پروانه 3 مرحله اي داراي سوابق 
در بایگانی تخلفات بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم به تاریخ 1396/11/28 دریافت نموده 
است. حالیه با توجه به نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا نسبت به سوابق فوق به شرح 

 :زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.16 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 20.85 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.85 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 20.85 مترمربع -4

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 10.27 مترمربع.( در همکف 1.72 مترمربع و در  -5
طبقات اول تا سوم هر کدام 2.85 مترمربع)

پارکینگ تامین می شود. داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 5.16 مترمربع می 
باشد. سطح اشغال بنا از 54.97% به 67.78% افزایش یافته است. پروانه ساختمانی با 3.46 
مترمربع عقب نشینی صادر شده که باید هنگام پایانکار رعایت گردد. اعالم زیربناي نهایی 
موکول اتمام عملیات و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط 

/منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 

77182 مورخ 97.04.27 معادل 400000(چهارصد هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 20.2  0
 

50000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/06 4/97/6218 بدوي رشت -   
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزا 
کوچک - 
لوازم 
آرایشی - 
(سلیماندارا
ب--نظري
(-

4-3-10410-7-1-0-0 59
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 21 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه  با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1380  با 
پوشش 100 درصد در عرصه فاقد تابلو و بالکن در مرحله بهره برداري بشغل فروش پوشاك  و 
لوازم آرایش میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي اخطاریه بشماره 
3/574/ن-1396/08/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. اظهار نظر دقیقتر و مقدار 
عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط 
.پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100  به شماره 4530 مورخ 1396/11/04 *****
مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 20.2 متر مربع بدون مجوز 
یک باب مغازه با پوشش 100% به قدمت  سال 58 و با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده 
است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 467 به سطح 2.6 متر مربع در 
تعریض خیابان 12 متري حد شمال قرار دارد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل پوشاك 
****.و لوازم آرایشی میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما در بازدید مجدد مشاهده گردید مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل خدمات ***
***.کامپیوتري میباشد

59
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي خلیل نظیفی شیرایه مبنی 
بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 65.5 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 74508 مورخ 97/4/24 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 524000(پانصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال محکوم و اعالم میدارد.ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  مشارالیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 65.5  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/06 4/97/6239 بدوي -
نظري-عسک
ري -بن 
-شکوفه

4-3-10348-48-1-0-0 59
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در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 29.70 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 3,564,000(سه میلیون و  پانصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 29.7  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه به مساحت عرصه 74.76 مترمربع داراي اعیان 
خالف ساز به صورت یک ونیم  طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت کلی 95.20 

مترمربع(همکف به مساحت 62.70 مترمربع ونیم طبقه به مساحت 32.50 مترمربع) با مصالح 
آجري و به قدمت تقریبی 26 سال که متقاضی مدارکی از بابت اعیان ارائه ننموده که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد..کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد.حد اول غرب 
در سند مالکیت به اشتباه 293 متر قید شده که نیاز به اصالح سند مالکیت میباشد.برابر 
خط پروژه شماره 2477 مورخه 97/03/13 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 
33.50 مترمربع در تعریض کوچه هاي 10و6 متري قرار دارد.به مساحت 65.50 مترمربع 
اعیان داخل تراکم وبه مساحت 29.70 مترمربع اعیان خارج تراکم میباشد.///ي.ث

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 65043 
مورخ 1397/04/10 اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دوم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 1/6 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 

104000(یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 1.6  0.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 4/97/6244 بدوي ج الکان - -
بن بست 4 
متري 
سوم-بیانی

-

4-3-10334-53-1-0-0 59
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 65043 
مورخ 1397/04/10 اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 
تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 122/40 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 1,591,200(یک میلیون و  پانصد و  نود و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 122.4  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/09 4/97/6244 بدوي ج الکان - -
بن بست 4 
متري 
سوم-بیانی

-

4-3-10334-53-1-0-0 59
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 90.07 مترمربع داراي اعیان بدون مجوز 
به صورت دو طبقه ،همکف به مساحت 67.50 مترمربع (به مساحت 8.15 مترمربع از آن به 
صورت سایه بان وبه مساحت 2.85 مترمربع به صورت سرویس بهداشتی در حیاط 

است)وطبقه اول به مساحت 56.50 مترمربع کال به زیربناء 124 مترمربع به قدمت تقریبی 22
 سال که مدارکی از بابت آن ارائه ننموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.به 
مساحت 122.40 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 1.60 مترمربع اعیان خارج از تراکم 
میباشد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 1127 مورخه 
97/02/16 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی  7.70 مترمربع از عرصه در تعریض 
کوچه 8 متري قرار دارد.با توجه به تقاضاي واحد محترم درآمد مبنی بر مشخص شدن مقدار 
مساحت کاربریها در طرح تفضیلی قدیم الزم به ذکر است که پالك فوق به مساحت 27.46 
مترمربع در کاربري مسکونی وبه مساحت 54.91 مترمربع در کاربري آموزشی قرار دارد که 

جهت اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسن کریمی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 85.94 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.25 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 347,388,000(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 85.94  1.25
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6268 بدوي -
رازي-یونس 
آباد-عیسی 
منفرد

4-3-10054-22-1-0-0 600

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 71 - 96/10/18 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 460.8 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام سفت کاري است. قبال در مرحله اتمام فونداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 21.65 
مترمربع در همکف داراي سوابق در بایگانی تخلفات بوده و پروانه مرحله دوم مورخه 
96/12/27 دریافت نموده است. در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارایه شده توسط 

:مالک داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 1.45 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 23.1 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.1 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 23.1 مترمربع -4

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 10.67 (به  -5
سطح 2.36 مترمربع در همکف و به سطح 2.77 مترمربع در هر طبقه)

مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در زیرشیروانی به سطح 4.52 -6
. مترمربع

همچنین داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.37 مترمربع می باشد. با توجه به آزمون 
عملی پارك خودرو در محل و بر اساس آخرین نقشه هاي معماري ارایه شده ، پارکینگ 
تامین شده است. سطح اشغال بنا از 54.73% به 71.82% افزایش یافته است. اعالم زیربناي 
نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
است. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 18.83مترمربع صادر شده . 

/رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

600

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 114901500(یکصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  یک هزار و  پانصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.71  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 4/97/6269 بدوي خ المپ -
سازي--حج
ت

4-3-10005-81-1-0-0 601

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/108 مورخ 1396/12/12 به 
صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و به زیر بناي کلی 223.55 متر مربع صادر 
گردیده است.همچنین از بابت اشتباه در ستون گذاري (ستون حد شمال و جنوب در حد 
شرق ساختمان و داخل حیاط به سطح 1.43 متر مربع و به عمق  0.25 متر نسبت به ملک 
مجاور (حد شمال ) داراي پیشروي بوده) ، داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه 
مالی بوده و پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 648527 مورخ 97/5/10 دریافت نموده 
است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 8.35 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  هر طبقه به مساحت 8.18 مترمربع و در مجموع 16.36 -2
.متر مربع

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %70 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 78.3% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 1.07 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

601

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي تجاري به مساحت 2/52 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف (1381) جریمه بمبلغ 1020600(یک میلیون و  

بیست هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 2.52  2
 

202500  , 1381 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/03 4/97/6278 بدوي -
سلیماندارا
ب--رهبر

4-3-10284-48-1-0-0 602

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 36 متر مربع (برابر فروشنامه ارائه شده) یک باب 
مغازه به مساحت 13.6 مترمربع  احداث گردیده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 
به شماره 6022 مورخ 77/9/05 مبنی بر جریمه مالی میباشد.همچنین بعد از راي فوق و با 
قدمت سال 80 اقدام به توسعه بناي مغازه فوق به سطح 2.4 متر مربع و احداث انباري به 
سطح 20 متر مربع نموده و از بابت آن داراي سوابق تعیین ارزش سرقفل بوده که نیاز به 
اظهار نظر واحد خالف میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون مجوز و با 
قدمت سال 81 اقدام به تبدیل مغازه و انباري مذکور به 2 باب مغازه نموده است.برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي توسعه بنا همزمانساز به سطح 2.52 متر مربع میباشد.فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.یکی از مغازه ها داراي فعالیت صنفی به شغل تعمیرگاه ماشین بوده و مغازه 
دیگري فاقد فعالیت صنفی میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط 

.پروژه میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
.برابر خط پروژه شماره 999 مورخ 97/4/30 فاقد عقب نشینی میباشد

602

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
72635 مورخ 97.04.20 معادل 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 21.04  0
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1397/05/09 4/97/6289 بدوي مصطفی -
خمینی-روب
-یاتی

4-3-10032-2-1-0-0 603

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ92,160,000(نود و  دو میلیون و  

یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 51.2  1.25
 

1440000  , 1391 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 563 مورخ 1387/12/11
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 337.5 مترمربع می 
باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 172.82 مترمربع و حذف 
زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 84.14 مترمربع و نیز افزایش ارتفاع پیلوت 
از 2.4 به 3.1 مترمربع، داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به 
شماره 9483 مورخ 1390/06/15 می باشد که به بابت اضافه بناي احداثی به پرداخت جریمه 
نقدي و بابت افزایش ارتفاع پیلوت به ارائه تعهد ثبتی در خصوص استفاده فقط به عنوان 
:پارکینگ محکوم گردید. گزارش تخلفات ساختمانی جدید به شرح زیر می باشد

مالک اقدام به سربندي حیاط مشاعی و توسعه پیلوت به مساحت 14.80 مترمربع نموده  (1
.است

تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 21.04 مترمربع بر خالف مدلول پروانه و  (2
.برخالف تعهد ثبتی ماخوذه برابر راي کمیسیون ماده صد فوق الذکر

اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول تا سوم به مساحت 17.62 مترمربع (3
اضافه بناي همزمان ساز در طبقه چهارم به مساحت 0.97 مترمربع (4

احداث راه پله به بام به مساحت 17.81 مترمربع(5
.به استناد پروانه صادره به مساحت 21 مترمربع در تعریض می باشد که رعایت گردیده است
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی  را دارد. مرلتب جهت بررسی و دستور مقتضی 

.به حضور ارسال می گردد

603

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به 
دوباب مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 

تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 51481 مورخ 97/03/22 
(ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ452,532,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 90,506,400(نود میلیون و  پانصد و  شش هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 52.62  0
 

1020000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/05/30 4/97/6291 تجدید 
نظر

رشت 
-کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
خیابان 
نوبهار - بعد 
از بن بست 
هشتم - 
مغازه کلوپ 
ps4 بازي

4-2-10235-206-1-0-0 604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص 26.31 مترمربع مقدار بناي داخل تراکم و 26.31 مترمربع طبقه مازاد بر 
تراکم جمعاً به متراژ52.62 مترمربع بعنوان تبدیل بناي مسکونی به تجاري مورد 

محاسبه قرار گرفته و مقدار مذکور به انضمام تخلف بند اول مورد لحاظ قرار گرفته لذا 
به رد آن اظهارنظر می گردد.

سایر 52.62  0
 

162500  , 1376 طبقه مازاد بر تراکم 1397/05/30 4/97/6291 تجدید 
نظر

رشت 
-کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
خیابان 
نوبهار - بعد 
از بن بست 
هشتم - 
مغازه کلوپ 
ps4 بازي

4-2-10235-206-1-0-0 604

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  2
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 26.31 مترمربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
مسکونی دو اشکوبه به زیربناي 52.62 متر مربع  با قدمت  سال 76 با مصالح بلوك سیمانی 
احداث گردیده و مالک در سال 96 اقدام به بهره برداري از ملک به صورت تجاري (کلوپ 
بازیهاي رایانه اي)  نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 745 به سطح تقریبی 3.5 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 12 

.متري حد جنوب میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 

محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 44040 مورخ 97/03/09 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ10,000,000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 2,000,000(دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 35.82 50000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/30 4/97/6292 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
بعد از 
آسایش 5- 
مکانیکی 
 فرخ

4-3-10378-125-1-0-0 605

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4588-1396/11/03 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 35.82 متر مربع 
و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با 
قدمت تقریبی در سال 1370 با پوشش 100 درصد در عرصه  در مرحله بهره برداري بشغل 
مکانیکی خودرو فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 3 متر مربع از نوع بنر 
میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/257
/ن-1396/06/05 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 
464-1397/01/29 فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 

تقدیم میگردد./ر.ي

605

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 74598-97/4/24 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  9,000,000(نه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 38.95  0
 

50000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/30 4/97/6311 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی--ال
له وردي

4-2-10225-298-1-0-0 606

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 45 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه  با 
پوشش 100% و  با قدمت تقریبی سال 75 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد 
کسري پارکینگ میباشد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل تعمیرگاه ماشین میباشد.به 
دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم شده حدودي بوده و 
اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد از انجام نقشه برداري 
و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب 
نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه خط پروژه امکان پذیر 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما برابر نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 4/96/4647 مورخ 1396/11/17 مبنی بر ***
کارشناسی مجدد بر روي پلک نسقی (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی) به 
مساحت 38.95 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه  با پوشش 100% و  با قدمت سال 71 با 
مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مغازه فوق داراي 
فعالیت صنفی به شغل تعمیرگاه ماشین میباشد.برابر خط پروژه شماره 849 به سطح 9.46 
متر مربع از اعیان در تعریض اتوبان 51 متري حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور 

***.مقتضی تقدیم میگردد

606

در خصوص اعتراض آقاي علی زینالی نسبت به راي اصداري از کمیسیون تجدیدنظر 
بشماره دادنامه 4.94.2029 مورخ 94.11.21 مطروحه در دیوان عدالت اداري که جهت 
رسیدگی مجدد برابر دادنامه بشماره 9509970903303128 مورخ 95.9.20 به این 

کمیسیون ارجاع گردیده اعضاء کمیسیون با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و مفادآراي 
اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به موارد اعالمی از سوي دیوان 
عدالت اداري شعبه 33 دیوان عدالت اداري و ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفلی و وصول نظریه مزبور تحت شماره 86786 
مورخ 97.5.8 فلذا اعتراض معترض را وارد دانسته با نقض راي تجدیدنظر به شمارة 
صدراالشاره به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري؛ حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش به مبلغ 85350000(هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار 

)ریال محکوم و اعالم می نماید. راي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 17.07  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/30 4/97/6317 رسیگی 
 مجدد

-
حمیدیان-
ك 

بهبودي-ك 
10

4-2-10492-63-1-0-0 607

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 187.56  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 4/97/6317 رسیگی 
 مجدد

-
حمیدیان-
ك 

بهبودي-ك 
10

4-2-10492-63-1-0-0 607

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به متراژ 50 مترمربع به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون )ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

راي تجدیدنظر عیناً تائید میگردد. جریمه 254.92  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت ساختمانی احداثی 3 طبقه ( در 3 واحد مسکونی ) بر روي 2 باب 
مغازه در همکف با زیربناي بمساحت 473.39 متر مربع با اسکلت بتنی در مرحله بهره 

برداري که از بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
ص/200/932546-1393/03/08 مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
بشماره 4/94/2029-1394/11/21 مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیان مسکونی در طبقات اول 
تا سوم و راي تخریب از بابت 2 باب مغازه دریافت نموده اند. بعد از آن به استناد راي دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه  9509970903303128-1395/09/30 مبنی بر بررسی مجدد 
پرونده در کمیسیون ماده صد ، راي اصالحی کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
4/97/6317-1397/05/30 مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیان مسکونی در طبقات اول تا 
سوم و یکباب مغازه در همکف بمساحت 17.07 متر مربع و راي تخریب از بابت مغازه دیگردر 
همکف بمساحت 13.84 متر مربع دریافت نموده اند. مجددا بعد از آن بنا به دستور دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903305134-1397/11/23 مبنی بر بررسی مجدد 
پرونده در کمیسیون ماده صد ، راي اصالحی تجدید نظر بشماره 1397/06/24-4/97/6655 
مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیانات مسکونی و اخذ جریمه از بابت یکباب مغازه در همکف 
بمساحت 17.07 متر مربع و راي تخریب از بابت مغازه دیگر در همکف بمساحت 13.84 متر 
مربع دریافت نموده اند. بعد از آن نیز راي استنکاف از پرداخت جریمه به شماره 

4/97/8451-*1398/12/18 مبنی بر تخریب  دریافت نموده اند. بعد از آن مجددا بنا به 
دستور دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98009970903302390-1398/05/08 ، از بابت 
اعیانات مسکونی شامل بناي داخل تراکم و از بابت بناي خارج تراکم و از بابت تبدیل پیلوت 
به تجاري و کسري پارکینگ تجاري راي جریمه صادر شده و همچنین سال وقوع تخلف بنا 
نیز سال 1392 اعالم شده است. لیکن طی بررسی مجدد انجام شده به همراه مدیر محترم 
شهرسازي ، با توجه به اینکه از بابت 2 باب مغازه تجاري مجموعا به مقدار 30.91 متر مربع 
راي جریمه صادر شد است ، لیکن مساحت تجاري از از مقدار خارج تراکم کسر گردیده که 
در وضع موجود مقدار خارج تراکم برابر 254.92 متر مربع میباشد. حالیه طی بازدید انجام 
شده ،  مالک اقدام به توسعه بدون مجوز و خالف ساز سایبان مسکونی به مقدار 2.49 متر 
مربع نموده ( مساحت سایبان از 1.55 متر مربع به 4.04 مترمربع افایش پیدا کرده است )  که 
با توجه به پارك عملی انجام شده ، 2 واحد پارکینگ مسکونی تامین میگردد. حالیه طبقات 
اول تا سوم در مرحله بهره برداري مسکونی و 2 باب مغازه در همکف فاقد بهره برداري 

میباشد.  به استناد خط پروژه پیوست بشماره 619 مورخ 94/02/30 به مساحت تقریبی 1.35
 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

607

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/20 4/97/6320 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
پشت 
دخانیات - 
انتهاي 

شهریور 4

4-1-10367-738-1-0-0 608

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده  و مشهودات اعضاي 
کمیسیون در معاینه محل ،چون جریمه تعیینی در راي بدوي متناسب با تخلف 

ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و 
دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  78,461,000(هفتاد و  

هشت میلیون و  چهارصد و  شصت و  یک هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 50.62  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

18166000(هجده میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 58.6  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 61.6 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی  و قدمت سال 93 شرح زیر احداث 

:گردیده است
.طبقه همکف به زیربناي 54.61  متر مربع به صورت واحد مسکونی-1

.طبقه اول به زیربناي 54.61 متر مربع-2
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی و تراکم 
گیري نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.حالیه متقاضی درخواست حفاري بر روي آسفالت قدیم 
به طول 4 متر و بر روي زمین خاکی به طول پانزده متر را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
برابر خط پروژه شماره 1530 به سطح 3 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 6 **
متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح 50.62 متر مربع خارج تراکم و مابقی به سطح 

***.58.6 متر مربع داخل تراکم میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم نجمه سلیمانی تازه آبادي و شرکاء موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات اول الی دوم جمعاً 
بمساحت 5.1 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 15810000(پانزده 

میلیون و  هشتصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 5.1  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 4/97/6322 بدوي رشت - 
پشت 
دخانیات - 
شهریور 8 
- کوچه حق 
شناس - بن 
بست 10 - 
ساختمان 
سه طبقه

4-1-10367-46-1-0-0 609
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی پروانه ساختمانی شماره 6010201310-92/11/05 از بخشداري به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی به زیربناي 283 مترمربع صادر گردیده 
است.سند ثبتی ارائه نگردیده است.برابر نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 50.30 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به سطح 2.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.31 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.31 مترمربع -4

با توجه به ضوابط جاري داراي سه واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
به مساحت 9.83 مترمربع مرتبط با سایه کنسول در طبقه همکف می باشد که جزء زیربنا  *
محاسبه گردیده و اما جزء تخلف محسوب نمی گردد.قابل ذکر است راه پله به بام (خرپشته ) 
احداث نگردیده است.بر اساس پروانه صادره مساحت عرصه 150 مترمربع اعالم شده است 
که پس از مقدار عقب نشینی به سطح 9.5 مترمربع عرصه 140.5 مترمربع باقی می مانده 
لیکن برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت باقیمانده آن 152.48 مترمربع می باشد.بر اساس 
پروانه صادره از بخشداري عقب نشینی رعایت گردیده است لذا به جهت تعیین مقدار عقب 
نشینی در طرح تفصیلی جدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد** باستناد خط پروژه شماره 

.1530-96/12/13 فاقد عقب نشینی می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي و تجدید نطر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و 
تخریب بوده که پس از رد آن توسط دیوان داراي راي جریمه در خصوصوو همه موارد در 
کمیسیون همعرض می باشد.که در این خصوص نیاز به استعالم از واحد تخلفات و درآمد می 
باشد.مالک با قدمت سال جاري اقدام به احداث سایبان فلزي متصل به اسکلت بتنی 
ساختمان به مساحت 2.92 مترمربع جهت تامین یک واحد پارکینگ نموده است که در 
صورت موافقت با سایبان فوق یک واحد کسري پارکینگ در گزارش فوق کسر می 

.گردد.اکنون مالک درخواست بررسی مجدد را دارند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 

3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري بصورت راه پله 
دسترسی مغازه به بالکن حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2.5  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  120,288,000(یکصد و  بیست میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.32  2.5
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6329 بدوي یخسازي -
چمارسرا-بل
وار شهداي 
 گمنام

4-1-10419-1-1-0-0 610
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 75 مورخ 1394/12/27به صورت سه 
طبقه روي مغازه و چهار طبقه روي زیرزمین با زیربناي 643.65 می باشد. پس از آن بابت 

:تخلفات ساختمانی شامل
اضافه بنا در طبقه زیرزمین به مساحت 44.82 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به سطح 60.07 مترمربع -2
 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 91.77 مترمربع  -3

احداث بالکن تجاري به سطح 147.4 مترمربع - 4
اضافه بنا در نیم طبقه به سطح 15.75 مترمربع - 5
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 62.89 مترمربع - 6
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 62.89 مترمربع - 7
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 62.89 مترمربع -7
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 18.5 مترمربع -8

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 66.33   -9
مترمربع

شش واحد کسري پارکینگ تجاري، داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد قالنون  -10
شهرداري ها مبنی بر پرداخت جریمه بوده و پس از آن گواهی عدم خالف شماره 638194 
مورخ 1397/04/20 با زیربناي 1118.71 می باشد. حالیه تقاضاي گواهی پایانکار را دارند. برابر 
بازدید به عمل آمده، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحدهاي مسکونی و تجاري قابل 
بهره برداري می باشد. هیچ گونه فعالیت صنفی در واحدهاي تجاري دایر نمی باشد. به 
استناد نقشه برداري ارائه شده به مساحت 14.32 مترمربع اضافه بناي همزمانساز در بالکن 
تجاري دارد. شایان ذکر است مابه التفاوت مذکور مربوط به سطح راه پله دسترسی مغازه به 
بالکن بوده که در مرحله عدم خالف گزارش نشده است. هم چنین اتمام عملیات ساختمانی 
توسط ناظر معماري گواهی نشده است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور اعالم 

.می گردد

610

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 1,219,092,000(یک میلیارد و  دویست و  نوزده میلیون و  

نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 725.65  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 4/97/6352 بدوي -
منظریه-بلوا
رآزادي-8
متري

4-3-10107-44-1-0-0 611
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي خارج تراکم در همکف و طبقات اول الی 
چهارم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,714,666,800(یک میلیارد و  هفتصد و  
چهارده میلیون و  ششصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 291.61  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/20 4/97/6352 بدوي -
منظریه-بلوا
رآزادي-8
متري

4-3-10107-44-1-0-0 611
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توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 17 مورخ 
1396/03/29 به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام 
زیرشیروانی با زیربناي 725.65 مترمربع می باشد. پس از آن بابت تخلفات ساختمانی شامل 
اضافه بنا در طبقات و احداث یک طبقه مازاد داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6678 مورخ 1397/06/20 مبنی بر جریمه نقدي در 
خصوص اضافه بنا در طبقات و تخریب طبقه مازاد احداثی می باشد. پس از آن به استناد 
دادنامه دیوان عدالت اداري شماره 9809970903300005 مورخ 1398/01/05 حکم به ورود 
شکایت متقاضی و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر شده است. حالیه عطف به تصمیم 
شعبه شماره 3 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/98/10565 مورخ 

:1398/10/07 آخرین گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.96 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 215.16 مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 182.54 مترمربع -3

کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی در طبقات همکف تا چهارم به  -4
مساحت 27.49 مترمربع

به دلیل تجاوز مساحت هر یک  انباري ها از 5 مترمربع، داراي مازاد بر تراکم به مساحت  -5
.15.97 مترمربع می باشد

با توجه به عدم رعایت ضوابط پروانه ساختمانی مرحله اي، پروانه ساختمانی مرحله اول   -6
فاقد اعتبار است و کل زیربناي پروانه مرحله اول به مساحت 725.65 مترمربع به صورت 
خالف ساختمانی در حد تراکم گزارش می گردد. (لیکن با توجه به تغییر ضوابط و حذف 

پروانه مرحله اي، این آیتم از فهرست تخلفات ساختمانی حذف می گردد.)
نظر به افزایش طبقالت از چهار طبقه به پنج طبقه، با توجه به نقشه هاي معماري ارائه   -7
شده مساحت ایستگاه مشترك (به استناد ضوابط ایمنی) تامین می گردد لیکن اظهار نظر 

.نهایی در این خصوص منوط به اتمام عملیات ساختمانی است
به مساحت 50.54 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد. برابر ضوابط  -8
.جدید و جانمایی ارائه شده در نقشه هاي معماري، حد نصاب فضاي سبز رعایت می گردد
با توجه به عدم رعایت ضوابط عرض درب پارکینگ، و جانمایی درب به طول 5.5 متر،  -10
.یک واحد کسري پارکینگ صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي گزارش می گردد

611
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شایان ذکر است گزارش تخلفات ساختمانی از سوي مهندسین ناظر ارائه نشده است. به 
استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است  و پنج واحد پارکینگ مورد نیاز برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده تامین می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي مسعود پورابراهیمی مقدم 
جوبنه مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري 

بمتراژ 86 متر مربع کالً داخل تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 90145 مورخ 
97.5.13 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 6708000(شش میلیون و  

هفتصد و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 86  0.1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 4/97/6361 بدوي رشت 
-ولکس - 
باقرالعلوم 
دوم - کوچه 
پنجم - 
سمت چپ

4-2-10707-40-1-0-0 612

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به متراژ 25 مترمربع به استناد تبصره 
5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 171.6 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 86 مترمربع  با قدمت سال 91 با مصالح بلوك سیمانی 
احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 988 
مورخ 97/3/10 فاقد عقب نشینی میباشد.کل اعیانات به سطح 86 متر مربع داخل تراکم 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بر روي آسفالت به طول 3 متر و بر روي 
.زمین خاکی به طول 2 متر را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده به استناد ماده 32 قانون تاسیس و اداره مدارس و 
مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد .

ردتخلف 139  0
 

1200000  , 1391 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/07/17 4/97/6375 بدوي رشت - 
بلوار  
الکان- 
کوچه واله - 
 دبیرستان  
غیر دولتی 
آزادي پالك 

39

4-3-10329-78-1-0-0 613

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد سند مالکیت قطعه زمینی بمساحت 159.5 متر مربع داراي 
اعیان به صورت ساختمان احداثی 1 طبقه ویالیی با زیربناي 123 متر مربع و سایبان به 

مساحت 16 متر مربع میباشد و به همین صورت داراي بالمانع بشماره 
2/33/61768-1389/03/18 به صورت ساختمان کسکونی میباشد. حالیه از اعیان مسکونی 
در حال بهره برداري بصورت دبیرستان غیر دولتی آزادي میباشد. به استناد  خط پروژه 
بشماره 1234 اورلب با 1338 بمساحت 22.12 متر مربع از اعیان و به مساحت 9.10 متر مربع 
از عرصه در تعریض خیابان 8 متري و پخ دو گذر قرار دارد. اظهار نظر دقیقتر در خصوص 
کسري پارکینگ و هر گونه خالف احتمالی بعد از بازدید از داخل ملک و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم میگردد.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم 

میکردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 90139 مورخ 97/05/13 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ382.350.000ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 76,470,000(هفتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  هفتاد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.47 297000  , 1383 احداث مغازه بدون مجوز 1397/05/23 4/97/6402 تجدید 
نظر

جاده  -
جیرده-انته
اي 

بلوار-روبرو
ي 

آسایش14
-خدمات 
فنی 

ساختمانی 
زرین سازه

4-3-10033-580-1-0-0 614

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون بشماره 4/96/5227-1396/12/08 مکان بازدید شده به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 76.47 متر مربع و 
داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره برداري بشغل 
خدمات فنی ساختمانی با اسکلت فلزي با قدمت در سال 1383 با پوشش 100 درصد در 
عرصه و فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.5 * 4.5 از نوع فلزي میباشد. به 
استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/222/ن-1396/05/26 
از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد طرح تفضیلی جدید قسمتی در مسیر و 

//قسمتی در کاربري فضاي سبز قرار دارد.//ر.ي
------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون بمشاره 4/96/4117-1396/09/18 به استناد طرح تفضیلی 
.قدیم در کاربري اداري قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 166404000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  چهارصد و  

چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 28.3  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/28 4/97/6410 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی- 
استقامت - 
کوچه قیام 
3- کوچه 
مدنی

4-2-10117-1-1-0-0 615

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی مرحله اي  شماره 8 مورخه 1395/06/17 به صورت 
ساختمان 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیر شیروانی) با 
زیربناي 419.4 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري است. 
قبال از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 14.15 مترمربع و اضافه بنا در طبقه اول به 
سطح 14.15مترمربع و بناي داخل تراکم به سطح 419.6 مترمربع به دلیل عدم رعایت ضوابط 
پروانه سه مرحله داراي راي کمیسیون ماده صد مورخه 96/09/21 بوده و پس از آن پروانه 
مرحله دوم به شماره 643313-97/02/20 را دریافت نموده است. حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 14.15 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 14.15 مترمربع -2

ضمنا داراي کاهش بنا به دلیل عدم احداث قسمتی از زیرشیروانی به سطح 16.29 مترمربع 
می باشد. سطح اشغال بنا در هنگام صدور پروانه 54.91% بوده است که در حال حاضر به 
61.61% افزایش یافته است. رعایت 5.34 مترمربع فضاي باز نمی گردد ، همچنین با توجه به 
انجام نشدن کف سازي، الزم است پالن اجرایی فضاي سبز ضمیمه گردد. فعال تا این مرحله 
پارکینگ تامین شده است. پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 33.39 مترمربع صادر 
/شده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. /ع.ا

حسب گزارش کارشناس رسمی دادگستري بشماره 100156 مورخ 97.05.25 که قدمت 
بنا را بیش از 60سال تخمین زده است  با عنایت به اینکه در زمان احداث بنا شهر 
رشت فاقد طرح جامع و تفصیلی بوده و در نتیجه حریم رودخانه نیز تعریف نگردیده 
بود، بنابراین احداث بنا تخلف محسوب نمیشده ، لذا ضمن نقض راي صادره به رد آن 

اظهارنظر گردیده و قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 165.06  0
 

50000  , 1354 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 4/97/6419 رسیگی 
 مجدد

رشت -پل 
چمارسرا-ج
نب رودخانه 
- پشت 
سنگ بري

4-2-10267-95-1-0-0 616

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 293.96 مترمربع بوده که به سطح 
165.06 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 179.96 متر مربع در 
حریم رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 89.37 متر مربع به صورت اعیان 
میباشد.مساحت باقیمانده زمین 114 متر مربع میباشد که به سطح 75.69 متر مربع ان 
کل آن خارج از  ( S211 ) بصورت اعیان بوده و به دلیل قرار گرفتن آن در کاربري تجاري
تراکم میباشد..تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و ***
برابر نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 293.96 مترمربع بوده که به 
سطح 165.06 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 5 متر مربع در 
حریم ایمنی رودخانه (آب منطقه اي)و به سطح 174.96 متر مربع در فضاي سبز حریم 
رودخانه قرار دارد.مساحت باقیمانده زمین 114 متر مربع میباشد که به سطح 75.69 متر 
مربع ان بصورت اعیان بوده و به دلیل قرار گرفتن آن در کاربري نمایشگاه فصلی تثبیت شده

 ( T S211)  کل آن خارج از تراکم میباشد.تا ارائه مدارك و مستندات الزم از سوي مالک
***.سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 مبنی بر چگونگی میزان حریم در زمان ****
احداث بنا و اینکه در زمان احداث ، حریم رودخانه تعریف شده بود یا خیر با توجه به اظهار 
نظر کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر قدمت بنا ( بیش از 60 سال) و برابر اظهار نظر 
کارشناس محترم خط پروژه با توجه به تصویب اولین طرح جامع تفصیلی در سال 1349، قبل 
از این تاریخ حریم رودخانه تعریف نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

****.می گردد

616

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به موجب راي شماره 5792/97/4 مورخ 97/05/08 صادره از این کمیسیون بابت 
تخلف مربوط به کسري پارکینگ به تعداد 18 قطعه،مربوط به ساختمان اداره کل ثبت 
اسناد و امالك گیالن،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 133.650.000 (یکصد و سی و 
سه میلیون و ششصدوپنجاه هزار)ریال صادر گردید که در راي مذکور بعلت سهو 
نوشتاري 310.650.000 ریال قیدگردید.لذا با اصالح مبلغ جریمه و تغییر بعمل آمده 
دادنامه فوق الذکر اصالح میگردد.الزم بذکر است پس از صدور راي قطعی شماره 
3010/96/4 مورخ 96/07/18 صادره از این کمیسیون،شهرداري طی گزارش دیگري 
کسري پارکینگ را 69 قطعه اعالم نموده و اشاره داشت،اعالم تعداد 18 قطعه کسري 
پارکینگ در گزارش اولیه مبتنی بر اشتباه بوده است.علی ایحال اعضاي کمیسیون با 
توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري و مندرجات پروانه ساختمانی و 
اینکه بناي مورد نظر مطابق مدلول پروانه احداث گردید و بخشی از میزان کسري 

پارکینگ بصورت نقدي مشمول جریمه قرار گرفته است و همچنان به قوت خود باقی 
است ؛لذا صدور حکم و تعیین جریمه دیگر بابت کسري پارکینگ هاي جدید که علی 
الظاهر در اثر اشتباه شهرداري به وقوع پیوسته موجه و منطبق با انصاف نیست 

بنابراین به رد آن اظهار نظر میگردد.

جریمه 1725  1
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/23 4/97/6421 اصالح
ي 
بدوي

بلوار 
بهشتی - 
ابتداي بلوار 
شیون 
فومنی -   
مجتمع 
ادارات

4-3-10295-25-1-0-0 617

درخصوص تخلف مربوط به اضافه بناي اداري به متراژ 96.09 مترمربع،نظر باینکه 
تخلف ساختمانی محرز و مدلل می باشد از طرفی ضرورتی به قلع آن نیست لذا 

باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب 2 حکم به جریمه به مبلغ 
57,077,460(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتاد و  هفت هزار و  چهارصد و  شصت)  ریال 

صادر و اعالم میگردد.

جریمه 96.09  2
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 437 مورخه 1380/12/27 به صورت ساختمان 
اداري در 8 طبقه روي پیلوت به زیربناي کلی 5105.09 مترمربع صادر شده است. ساختمان 
در حال بهره برداري به صورت اداره ثبت اسناد بوده با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
 .اضافه بناي اداري در طبقات دوم تا بام به سطح 96.09 مترمربع -1

.احداث سایه بان با سازه فلزي به سطح 139.02 مترمربع -2
: در خصوص پارکینگ ذکر موارد ذیل ضروري است -3

الف) پروانه فوق بر اساس 50 عدد پارکینگ ، صادر شده که از این مقدار 27 عدد ( تعداد 4 
عدد سرپوشیده و تعداد 23 عدد روباز) در نقشه هاي منضم به پروانه تامین گردیده و به 
تعداد 23 عدد عوارض کسري پارکینگ اخذ شده است. ( ضابطه محاسبه تعداد پارکینگ 
مورد نیاز در زمان صدور پروانه مبهم بوده لکن به نظر می رسد به صورت تقریبی به ازاي هر 

(.100 مترمربع زیربنا یک پارکینگ درنظر گرفته شده است
ب) در نقشه هاي زمان صدور پروانه سایه بانی به سطح تقریبی 148 مترمربع در سمت 
شرقی عرصه تعبیه شده که محل عبور و استقرار 4 واحد از پارکینگ هاي فوق می باشد. 
همچنین به دالیل نامشخص، آن قسمت از فضاي باز که مورد استفاده جهت 23 واحد 

..پارکینگ دیگر بوده، در زیربناي پروانه وارد شده است
ج) در وضع موجود ، با توجه به تغییر محل استقرار ساختمان در هنگام ساخت قسمتی از 
پارکینگ هاي فضاي باز حذف گردیده ، همچنین اقدام به احداث سایه بان دیگري جهت 

.تامین تعدادي از پارکینگ ها شده است
د) با توجه به جمیع جهات فوق (از جمله تایید پارکینگ در فضاي باز در زمان صدور پروانه و 
جانمایی ارایه شده در نقشه برداري ضمیمه)، وضع فعلی ساختمان داراي 8 واحد کسري 

 .پارکینگ اداري (حتی در صورت عدم پذیرش سایه بان بند 2) خواهد بود
الزم به ذکر است مساحت عرصه نسبت به مساحت مورد استناد در پروانه ساختمانی تغییر 
یافته است و الزم است در زمان صدور هرگونه گواهی از جمله عدم خالف یا پایانکار، این 
موضوع بررسی و پس از اصالح اسناد مالکیتی ، عوارض درآمدي مازاد بر تراکم ناشی از 
کاهش سطح عرصه نسبت به عرصه زمان صدور پروانه اخذ گردد. عقب نشینی رعایت شده 
است. گزارش فوق بر اساس نقشه برداري موجود در پرونده که از سوي مالک ارایه گردیده 
تنظیم شده است و هرگونه تغییر زیربنا در آینده ، در هنگام پایانکار متعاقبا قابل بررسی 
است. ضمنا کاربري عرصه در زمان صدور پروانه قسمتی در پهنه اداري و قسمتی در پهنه 
ورزشی بوده که در آن زمان با احداث بنا به صورت اداري موافقت شده است. در وضعیت 

/طرح فعلی نیزدر گستره تجاري اداري خدماتی فرامنطقه اي قرار دارد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 12,210,300(دوازده میلیون و  دویست و  ده هزار و  سیصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.46  1
 

225000  , 1379
 , 1383

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 4/97/6422 بدوي رشت - 
چمارسرا - 
خیابان 
شهید 
حسن خواه 
- کوچه 
شهید جواد 
 عابدینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط ناحیه 2 منطقه 4 شهرداري به صورت یک دستگاه آپارتمان 
به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی که بابت آن پروانه و پایانکار شماره 
16545-79/07/12 به زیربناي 318.4 مترمربع صادر گردیده است داراي تخلفات بشرح زیر 

: میباشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 22.81 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.86 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.79 مترمربع -3

بر خالف مفاد پایانکار، پیلوت و  حیاط مشاعی بدون مجوز بوسیله احداث دیوار بلوکی به  -4
 طول 20 متر به دو قسمت مجزا و محصور تبدیل شده است

احداث انباري در پیلوت به مساحت 8 مترمربع (باالي 5 مترمربع که به مساحت 3  -5
مترمربع مازاد بر تراکم می باشد)

دیوار پیرامون ملک اجرا نگردیده است لذا با همین وضعیت پایانکار دریافت نموده است  -6
که از بابت احداث دیوار در حیاط مشاعی داراي راي تخریب و از بابت اضافه بنا داراي راي 
کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/97/6422 مورخ 1397/05/23 مبنی بر پرداخت 

جریمه میباشد و برابر استعالم واحد تخلفات با اعتراض متقاضی پرونده در مرحله صدور راي 
کمیسیون تجدیدنظر میباشد که جهت اظهارنظر واحد خالف تقدیم میگردد ، حالیه مالک 
مجدداً مبادرت به تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت تقریبی 58 مترمربع را تبدیل به 
کارگاه خیاطی با قدمت 2 سال نموده است ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 
تقدیم میگردد ، دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد ، 
براساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی میباشد ، در ضمن گزارش از بیرون ملک وبه 
صورت تقریبی قید شده ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك وارائه 
سوابق از سوي متقاضی ،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد میباشد.///س.ن
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
86778 مورخ 97.05.08 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 185.000.000 ریال تعیین و برآورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 37,000,000(سی و  هفت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.26 50000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/13 4/97/6424 بدوي رشت - 
بلوار مدرس 
- باالتر از 
منبع آب- 
نبش بن 
 بست سجاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 7,500,000(هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

50000  , 1365
 , 1369

مساحت کسري پارکینگ 1397/06/13 4/97/6424 بدوي رشت - 
بلوار مدرس 
- باالتر از 
منبع آب- 
نبش بن 
 بست سجاد

4-2-10178-268-1-0-0 619

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 10,978,500(ده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  هشت هزار و  پانصد)  

ریال صادر می گردد.

جریمه 146.38  1.5
 

50000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

32,450(سی و  دو هزار و  چهارصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب 
نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات  عمل نماید.

جریمه 6.49  0.1
 

50000  , 1365 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی  به مساحت 107.3 مترمربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت یک طبقه بر روي پیلوت با قدمت سال 65 احداث گردید و بعد از آن 
مالک با قدمت سال 69 (برابر فیش برق پیوست)اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به  4 باب 
مغازه  به زیربناي کلی 60.26 مترمربع نموده است.داراي 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري و 
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر خط پروژه شماره 849 به سطح 40.55 متر 
مربع از اعیان هر طبقه در تعریض اتوبان 51 متري حد شمال ،کوچه 10 متري حد غرب و پخ 
بین دو گذر قرار دارد.از اعیانات به سطح 6.49 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 39.36 متر 
مربع خارج از تراکم و به سطح 60.26 متر مربع به صورت واحد تجاري میباشد.همچنین 
طبقه اول به زیربناي 107.02 به صورت طبقه مازاد میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

از آنجائیکه با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین 
قانونی اصدار یافته و مالک نیز بدان معترض نمیباشد ،لذا راي بدوي جریمه بملغ 

47,844,000(چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید 
میگردد .

جریمه 44.3  0.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 4/97/6426 تجدید 
نظر

رشت - 
معلولین - 
استقامت 
دوم - مالک 
اشتر - بعد 
از کوچه 
بهار - 
روبروي 
کوچه پیمان

 

4-2-10225-130-1-0-0 620

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 36,000,000(سی و  شش 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

از آنجائیکه با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین 
قانونی اصدار یافته و مالک نیز بدان معترض نمیباشد ،لذا راي بدوي جریمه بملغ 

6,624,000(شش میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 46  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره 85967 مورخ 97.05.08 معادل 24,000,000(بیست و  
چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 15.5  0
 

1440000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی  58.5 مترمربع بدون مجوز  یک باب 
ساختمان مسکونی به صورت یک طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت یک باب مغازه و 
مسکونی )در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 80 مترمربع با قدمت تقریبی سال 91 با 
مصالح بتنی احداث گردیده و داراي  یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد.قابل ذکر 
است که واحد مسکونی طبقه همکف با واحد مسکونی طبقه اول بصورت دوبلکسی مورد 
استفاده قرار میگیرد.به سطح تقریبی 1 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان فرعی 
قرار دارد.از اعیانات به سطح 44.3 متر مربع خارج از تراکم و به سطح 46 متر مربع داخل 
تراکم و به سطح 15.5 متر مربع بصورت مغازه تجاري میباشدمراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

احتراما برابر نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 260083 مورخ 1396/12/21 *****
*****.مبنی بر کارشناسی مجدد عین گزارش فوق تایید میگردد

مغازه فوق در مرحله نازك کاري بوده و فاقد فعالیت صنفی میباشد.همچنین واحد مسکونی 
.فوق خالی از سکنه میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار اضافه بناي خارج تراکم ، به مبلغ  12,285,000(دوازده میلیون و  
دویست و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.75  1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 4/97/6427 تجدید 
نظر

بلوار 
افتخاري-خ
رسندي-پا
سداران-مو
سوي

4-1-10632-197-1-0-0 621

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما گزارش زیر بنا به درخواست واحد تخلفات به جهت سیستمی شدن پرونده جهت 
ارسال به کمیسیون ماده صد تنظیم شده است همچنین بنا به درخواست واحد خالف با توجه 
به تخلف همان سال گزارش شده که در صورت بازدید مجدد و ارائه نقشه امکان بررسی 

.دقیق تر وجود دارد
احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالئی با زیر بناي به سطح 72.75 مترمربع بر 
روي عرصه اي به سطح حدود 90 مترمربع که از بابت 57 مترمربع داراي راي کمسیون 
مورخه 84/8/25 میباشد.داراي اضافه بنا به سطح 15.75 مترمربع  خارج از تراکم می 
باشد.یک واحد کسري پارکینگ  دارد.به جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه می باشد(در سال 91 هنگام ارسال به کمیسیون نیز عقب نشینی گزارش نشده است) 

 .مراتب جهت هر گونه دستور مقتضی تقدیم میگردد
به جهت تعیین مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پرژه و همچنین به جهت حساس بودن 
کاربري نیاز به تعیین کاربري ملک بر اساس طرح تفصیلی می باشد.***باستناد خط پروژه 
شماره 2147-97/05/02 ملک فوق در طرح تفصیلی جدید در کاربري مسکونی قرار دارد و 
به سطح 13.5 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد غرب قرار دارد که از این مقدار به سطح 

***.9.5 مترمربع از اعیان می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 63100500(شصت و  سه میلیون و  یکصد هزار و  پانصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.57  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 4/97/6428 بدوي جاده -
فومن 
زمینهاي 
--نصرتیان

4-1-10530-136-1-0-0 62
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 103 مورخ 1396/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت به زیر بناي کلی 442.25 متر مربع صادر گردیده است .در مرحله اتمام 
فونداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه مرحله دوم به شماره 647276-97/02/03 دریافت 
: نموده است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 1 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات به سطح 12.57 مترمربع (هر طبقه 4.19 مترمربع)-2

ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 13.65 مترمربع می باشد.تا این مرحله کسري 
پارکینگ ندارد.سطح اشغال تغییرننموده لذا اضافه بنا ناشی از پیشروي بر روي قسمتی از 
کنسول به جهت تامین پارکینگ در همکف می باشد.هنگام صدور پروانه نیز عقب نشینی 
نداشته است.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 90250 
مورخ 1397/05/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد 
تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
48/44 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 1471365(یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد 

و  یک هزار و  سیصد و  شصت و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 48.44  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/23 4/97/6438 بدوي رشت- 
سلیماندارا
ب - ده 
متري 
قبادي - 
بعد از کوچه 
عمل - 
عمارت 
محمد جواد 
- جنب 
سوپر 
جعفري

4-3-10410-277-1-0-0 62
3

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی در همکف و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

سایر 75  0
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 90250 
مورخ 1397/05/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد 
تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب هفتاد و پنج صدم برابر ارزش معامالتی در خصوص 
مساحت 136/6 متر مربع بناي خارج تراکم بمبلغ 31,119,187(سی و  یک میلیون و  

یکصد و  نوزده هزار و  یکصد و  هشتاد و  هفت)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 136.6  0.75
 

303750  , 1380 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 56779-1397/03/30 مکان بازدید شده به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک به صوزت زمینی به مساحت 74.28  متر مربع 
و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 2 طبقه روي همکف مشتمل بر 2 واحد 
مسکونی در طبقات و یکباب مغازه در همکف و اعیان مسکونی در همکف که اعیان مسکونی 
همکف شرایط یک واحد مسکونی به استناد ظرح تفضیلی را ندارد.حالیه ساختمان در 
مرحله  بهره برداري با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1380داراي زیربنا به مساحت 
:تقریبی 216.74 متر که خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده به شرح زیر میباشد

احداث مغازه در همکف بمساحت 31.7 مترمربع در مرحله بهره برداري بشغل سوپر  -1
مارکت فاقد تابلوي تبلیغاتی و فاقد بالکن به ارتفاع 2.8 متر

احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 65.37 متر مربع -2
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 48.44 متر مربع -3

احداث طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفضیلی در طبقه 2 بمساحت 71.23 متر مربع -4
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد  -5

.ضوابط جدید میباشد
داراي اخطاریه بشماره 3/1307/ن - 1395/11/12  از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به  
استاد خط پروژه بشماره 2448-1396/12/10 بمساحت 13.73 متر مربع از اعیان در تعریض 
//خیابان 8 متري  قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

62
3

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1383-1391) ضرورتی 
به قلع بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي 
تجاري طی نظریه شماره 97/198 مورخ 1397/05/13 به مبلغ 3/253/050/000 ریال 
اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 247/3 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم 
ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 650610000(ششصد و  
پنجاه میلیون و  ششصد و  ده هزار )   ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 247.3  0
 

780000  , 1383
 , 1391

احداث بناي بدون مجوز 1397/05/23 4/97/6439 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام 
-بریدگی 
اول سمت 
 راست

4-2-10392-10-1-0-0 62
4
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توضیحات بازدید احتراما جهت ملک فوق در سال 1371 بابت زمینی نسقی به مساحت 226 مترمربع پروانه 
احداث بناي مسکونی با زیربناي 113 مترمربع به شماره 7-71/2/21 و  پروانه دوم به شماره 
5518-71/6/7 صادر گردید و در سال 1381 بابت تبدیل قسمتی از بناي مسکونی به 3 باب 
مغازه با زیربناي 46.66 مترمربع و اضافه بناي مسکونی به مساحت 36.14 مترمربع داراي 
راي بدوي و تجدیدنظر کمسیون ماده 100 مبنی بر تخریب بناي تجاري و جریمه اضافه بناي 
مسکونی بوده است و پس از ان مالک قسمت  اعظم بناي موجود را تخریب نموده و همچنین 
قسمتی از پالك نسقی حد شرق را خریداري و با پلک خود تجمیع نموده که مساحت عرصه 

:وضع موجود 301.32 مترمربع و داراي دو باب ساختمان به شرح ذیل میباشد
ساختمان اول(بقایاي اعیان قدیمی) یصورت یک واحد مسکونی به مساحت 44.26 

مترمربع(که خالف ندارد) و یک باب مغازه به مساحت 14.30 مترمربع با مصالح بنایی و قدمت 
حدود 13 سال میباشد (مغازه فوق یک باب از 3 باب مغازه قدیمی میباشد و بابت ان راي 
تخریب صادر گردیده است)  و ساختمان دوم بصورت یک واحد تجاري با زیربناي حدود 
32.11 مترمربع  و سرویس بهداشتی جداساز به مساحت 3 مترمربع که بدون مجوز و با 

مصالح بنایی و قدمت حدود 5 سال احدث گردیده است و با قسمتی از عرصه به سطح 196.5
 مترمربع به عنوان نمایشگاه ماشین استفاده میگردد.باستناد خط پروزه 2359-96/09/11 به 
سطح 50 مترمربع در تعریض بر کمربندي 51 متر قرار دارد ،همچنین به 33.6 مترمربع نیز به 
صورت دو متر عقب سازي بر کمربندي داراي عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور 

.هرگونه دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره  ********************

: 4723-96/10/26 در خصوص موارد درخواستی قابل ذکر است
محورهاي مختلط فرا منطقه اي (تجاري و  M111 کاربري ملک فوق در طرح تفصیلی جدید-1

مسکونی ) می باشد
کل مقدار عقب نشینی به سطح 50 مترمربع  می باشد. که به سطح 18.33 مترمربع از  -2
اعیان به صورت مغازه و ورودي مسکونی و مابقی به سطح 31.67 مترمربع صورت فضاي باز 

(تجاري به عنوان محوطه نمایشگاه می باشد
مغازه به مساحت 14.30مترمربع داراي راي تخریب بوده که تخریب صورت نگرفته است و -3

.باقیمانده مسکونی نیز داراي سوابق می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

موارد ذکر شده با توجه به درخواست مجدد کمیسیون طی تصمیم 5239-96/12/09 گزارش 
.شده است

62
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970955702280 مورخ 22/06/1396 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 
مجدد و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که حسب نظریه 

کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 238331 مورخ 96/11/25 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار میگیرد که نظریه کارشناسی 
با ابالغ به مالک مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه 
نیز انطباق داشته است ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمیگردد و مستندا به تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی در همکف و طبقه اول به 
مساحت 147/2 متر مربع راي به جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی سال 
وقوع تخلف 1393 به مبلغ 342240000(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  دویست و  
چهل هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . راي صادره قطعی چنانچه مالک شکایتی 

دارند در همان شعبه دیوان قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 147.2  0.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/20 4/97/6440 رسیگی 
 مجدد

استقامت 2 
- خ مالک 
اشتر - 
کوچه فرعی 
 دوم

4-2-10131-65-1-0-0 62
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري 2 باب پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم 

میگردد  .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام، مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 80 مترمربع (مطابق 
متن فروشنامه عادي) است که بر روي آن ساختمانی بدون مجوز به صورت یک طبقه روي 
پیلوت (و سوییت)، در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی و به زیربناي کلی 147.2 مترمربع در 
سال 1393 احداث شده است. ساختمان در مرحله نازك کاري است. کل زیربناي احداثی 
خارج تراکم است و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد. به دلیل عدم رعایت 2 متر حیاط 
خلوت سراسري (کاهش عرض حیاط خلوت از 2 متر به 0.8 متر) طبقه اول نسبت به ملک 
حد جنوب اشرافیت دارد. برابر وضع موجود به سطح تقریبی 12 مترمربع از اعیان هر طبقه 
در تعریض کوچه بن بست 8 متري قرار می گیرد. درخواست حفاري به طول 4 متر روي 

/آسفالت قدیم دارد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
48,750,000(چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1.25
 

780000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/23 4/97/6469 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-ر
وبروي 
مسجد 
-الغدیر

4-2-10235-29-1-0-0 62
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دوباب مغازه ، 
بالکن تجاري و فضاي باز تجاري، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت 
مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ 
عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 
93898 مورخ 97/05/15 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را 
به مبلغ5.238.500.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و 

احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا 
ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,047,700,000(یک میلیارد و  چهل 
و  هفت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 167.9 780000  , 1391
 , 1392
 , 1395

تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 4998 مورخ 1396/11/25 مبنی بر کارشناسی 
مجدد مکان بازدید شده برابر سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین مشتمل بر یک چشمه 
اطاق به مساحت عرصه 166.45 متر مربع میباشد که در وضع موجود به صورت 2 باب مغازه 
فاقد بالکن به زیربناي 79 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی بوده و از مابقی عرصه به مساحت 
87.45 به صورت کارواش بهره برداري میگردد و از بابت آن سوابقی ارائه نگردیده 

است.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.مغازه ها داراي فعالیت صنفی به شغل 
تعویض روغن و خدمات کامپیوتر میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه 

.خط پروژه میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
برابر خط پروژه شماره 745 به سطح 1.4 متر مربع از پالك در تعریض بن بست 4 متري حد 

.شمال قرار دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین عشقی کرین محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي مازاد بر تراکم به مساحت 
49/70 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 154,070,000
(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتاد هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 

خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 49.7  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6471 بدوي رشت 
عینک 
نخودچر خ 
اسدآبادي 
چهار خ 
پاسداران 
کوچه 
موسوي 
سمت راست

 

4-1-10632-261-1-0-0 62
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حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي حسین عشقی کرین محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص بناي در حد تراکم به مساحت 
27/8 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 8618000

(هشت میلیون و  ششصد و  هجده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در 
خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 27.8  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی در حال احداث به صورت یک 
طبقه روي کرسی که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به 
مساحت تقریبی 77.5 مترمربع در صددرصد سطح اشغال احداث گردیده است. ساختمان با 
سازه بتن مسلح و در حد سفتکاري در حال احداث بوده و قدمت احداث بنا سال 1395 
تخمین زده می شود. به استناد خط پروژه 2147 مورخ 1397/05/15 به مساحت 42.75 
مترمربع از اعیان در تعریض واقع شده است که از این مقدار به مساحت  29.75 مترمربع در 
تعریض خیابان 18 متري آتی و به مساحت 13 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري حد غرب 
و جنوب و پخ دو گذر واقع شده است. برابر نقشه هاي ارائه شده به مساحت 27.8 مترمربع 
داخل تراکم و به مساحت 49.7 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد. برابر نقشه هاي ارائه شده 
یک واحد پارکینگ مورد نیاز تامین میگردد لیکن اظهار نظر نهایی مستلزم اتمام عملیات 
ساختمانی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  7,612,020(هفت میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  
بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.59  0.1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/30 4/97/6475 بدوي رشت - 
دخانیات - 
شهریور 8 
- بن بست 
11- فرعی 
اول سمت 
راست

4-1-10370-147-1-0-0 62
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  17,674,800(هفده میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.66  1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 166.35 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 120.25 مترمربع  با قدمت سال 91 با مصالح بلوك سیمانی 
احداث گردیده است.داراي سایبان به سطح 17.5 متر مربع جهت تامین پارکینگ بوده که در 
صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 1530 مورخ 97/5/11 
به سطح 3.7 متر مربع از عرصه  در تعریض بن بست 6 متري قرار دارد.از اعیانات به سطح  
97.59 متر مربع داخل تراکم و به سطح 22.66 متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک 
درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سهیل امیدي نصیرمحله موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف بمساحت 10.11 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5برابر ارزش معامالتی بمبلغ 50,954,400(پنجاه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 10.11  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6486 بدوي شهرك -
قدس--بن 
بست 6 
متري

4-3-10182-23-1-0-0 62
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/99 - 1396/12/07 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 494.15 مترمربع صادره شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله با توجه به موقعیت میلگردهاي انتظار 
ستون و نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح تقریبی 10.11 مترمربع در همکف اضافه بنا 
خواهد داشت. سطح اشغال بنا (با فرض همان مقدار راه پله مندرج در پروانه) از 54.39% به 
60.52% افزایش یافته است. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی می باشد. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی بدون 

/عقب نشینی صادر شده است. /ع.ا

62
9

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1392 کسري پارکینگ 1397/05/23 4/97/6487 رسیگی 
 مجدد

جاده فومن 
- روبروي 
دخانیات 
داخل گاراژ

4-1-10668-411-1-0-0 630

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی  پس از ارجاع امر به هیات کارشناسی و 
وصول نظریه کارشناسی شماره 266343 مورخ 96.12.28 مبنی بر تایید استحکام بنا 

، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث دو باب مغازه (داخل محوطه گاراژ) 
بمساحت 78مترمربع  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفل برابر نظریه کارشناسی شماره 62268 مورخ 97.04.06 معادل 78,000,000
(هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 78  0
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک مذکور، دو باب مغازه که بدون مجوز بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 
78 متر مربع احداث شده است. اعیان احداثی در صددرصد سطح اشغال زمین و با زیربناي 
78 مترمربع بنا شده و دو واحد کسري پارکینگ داردل. از بابت احداث اعیانات مذکور داراي 
راي کمیسیون رسیدگی مجدد  ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6487 مورخ 
1397/05/23می باشد. که به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري محکوم گردیده است. 
.حالیه مراتب جهت محاسبه عوارض مربوطه به شرح زیر به حضور ارسال می گردد

کل زیربناي مشمول تراکم: 78 متررمبع
تراکم پایه: 62.4 مترمربع

مغازه کوچک تر به مساحت تقریبی 23 مترمربع به صورت فروشگاه لوازم یدکی خودرو و 
مغازه بزرگتر به مساحت تقریبی 55 مترمربع به صورت اغذیه فروشی در حال بهره برداري 

.می باشد
شایان ذکر است از ملک مذکور بازدید نشده و این گزارش بر اساس شرح راي کمیسیون 
.ماده صد فوق االشاره، صرفا جهت محاسبه و وصول عوارض درآمدي تنظیم گردیده است
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 112,818,445(یکصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  هجده هزار و  

چهارصد و  چهل و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 198.09  1.25
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/28 4/97/6502 تجدید 
نظر

خیابان 
شهید نظري 
- کوچه 
پنجم - 
سمت راست 
- جنب 
پالك 29 - 
ساختمان 
حمزه

4-3-10339-61-1-0-0 631

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه به عدم ضرورت  قلع بنا به 
استناد تبصره 4  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,449,799
(یک میلیون و  چهارصد و  چهل و  نه هزار و  هفتصد و  نود و  نه) ریال صادر می 
گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 

نماید.

جریمه 31.82  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22781250(بیست و  دو 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4588-1396/11/03 مکان بازدید شده 
 به  استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 56.01 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 3 
طبقه روي همکف در مرحله بهره برداري با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1384با 

: پوشش 100 درصد در عرصه به شرح زیر میباشد
 اعیان مسکونی در همکف بمساحت 31.06 متر مربع -1

اعیان مسکونی در طبقه اول بمساحت 41.42 متر مربع در یک واحد مسکونی -2
اعیان مسکونی در طبقه دوم بمساحت 59.66 متر مربع در یک واحد مسکونی  که از این  -3

. مقدار داراي کنسول به سمت شارع عام بمساحت 5.87 متر مربع میباشد
اعیان مسکونی در طبقه سوم بمساحت 60.45 متر مربع در یک واحد مسکونی  که از   -4
.این مقدار داراي کنسول به سمت شارع عام بمساحت 5.87 متر مربع میباشد

:لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
 احدث بناي خالف ساز و خارج تراکم بمساحت 24.19 مترمربع در همکف -1
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 31.82 متر مربع در همف -2

احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه  مازاد در طرح تفضیلی در طبقه اول بمساحت  -3
 53.79 متر مربع

احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه  مازاد در طرح تفضیلی در طبقه دوم بمساحت  -4
59.66 متر مربع که از این مقدار بمساحت 5.87 متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع 

.عام میباشد
احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه  مازاد در طرح تفضیلی در طبقه سوم بمساحت  -5
60.45 متر مربع که از این مقدار بمساحت 5.87 متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع 

.عام میباشد
 . داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد -5

مکان بازدید شده پیش از این از بابت احداث بناي خالف ساز بمساحت 216 متر مربع داراي  
راي غیابی کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4354-1396/09/14مبنی بر تخریب میباشد. 
به استناد خط پروژه به شماره 677-1397/02/01 بمساحت 8.9 متر مربع از اعیان در هر 
طببقه در تعریض خیابان 10 متري میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میکردد./ر.ي
-----------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4588-1396/11/03 مقدار عقب 
.نشینی در زمان ساخت بنا ( سال 1385 ) برابر 8.9 مرمربع میباشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 18,414,000(هجده میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 5.94  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/05/28 4/97/6523 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري 
-کوچه 
مفتح

4-1-10525-11-1-0-0 63
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله سوم به شماره 102 مورخ 1396/10/20 به 
صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 315.43 مترمربع بدون 
تخلف ساختمانی صادر گردیده است در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 
می باشد و مالک پس از دریافت پروانه مرحله سوم اقدام به تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 
23.46 مترمربع نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت
اضافه بنا در همکف به سطح 1.98مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.98 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.98 مترمربع -3

سطح اشغال از  69.97% به 71.35% افزایش یافته است.تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري 
فاقد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که این موضوع پس از کفسازي و اجراي درب نیز 
قابل بررسی می باشد.الزم به ذکر است اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول 
به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت 
و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.به سطح 5.4 مترمربع هنگام پروانه صادره در 
تعریض قرار دارد که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
(در پروانه مرحله سوم صادر شده به اشتباه زیربنا طبقه همکف 0.2 مترمربع کمتر و در زیر 

شیروانی نیز 1.41 مترمربع کمتر از پروانه درج شده است،اصالح می گردد)
طی بازدید مجدد در تاریخ 97/07/24 اجراي حکم تخریب  *****************
صورت گرفته ومغازه فوق به پیلوت تبدیل شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

********.تقدیم می گردد

63
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 536 مورخ 
1397/05/25 ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 73/69 متر مربع بناي داخل تراکم 
بمبلغ 663210(ششصد و  شصت و  سه هزار و  دویست و  ده) ریال صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 73.69  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6533 بدوي -
حمیدیان-ب
-هبودي

4-2-10296-91-1-0-0 63
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 
میگردد  .

جریمه 25  1
 

90000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 77.7 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی دوبلکس  به زیربناي کلی 73.69 مترمربع  با قدمت سال 72 با مصالح 
آجري احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.فاقد عقب نشینی 
میباشد.کل اعیانات داخل تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم ادارات 

.را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل براساس قدمت بنا (سال 1375 ) با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 97791 مورخ 97.05.23 معادل 6,000,000(شش 

میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 21.12  0
 

219375  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/05/28 4/97/6536 بدوي رشت جاده 
فومن  اول 
آتشگاه  
روبروي 
فروشگاه  
ملت دوست

 

4-1-10901-146-1-0-0 63
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یک باب 
مغازه به مساحت 21.12 مترمربع می باشد. در مغازه مذکور فعالیت صنفی صافکاري خودرو 
دایر بوده و داراي تابلو پیشانی به ارتفاع یک متر می باشد. بابت احداث اعیانات سوابقی 
یافت نشد. به استناد خط پروژه 2194 مورخ 1397/04/23 فاقد عقب نشینی است. حالیه 
تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

63
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  بمساحت 18.39 مترمربع و بالکن تجاري بمساحت 9.26مترمربع به 
استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه 
کارشناسی شماره 96947 مورخ 97.05.22 معادل 335,088(سیصد و  سی و  پنج 

هزار و  هشتاد و  هشت) ریال صادر می گردد.

جریمه 27.65  0
 

50000  , 1365 بالکن بدون پروانه 1397/05/28 4/97/6537 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش خیابان 
میرزا 

کوچک خان
 

4-3-10295-104-1-0-0 63
5

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی بمساحت تقریبی 45 متر مربع داراي اعیان بصورت ساختمان 
احداثی و خالفساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1365 با پوشش 
100 درصد در عرصه مشتمل بر 2 باب مغازه میباشد که حالیه طی بازدید بعمل آمده از یکی 
از مغازه ها ( مغازه حد جنوبی ) داراي نسق نامه جدا که به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار بمساحت 18.39 متر مربع و بالکن در نیم طبقه به 
مساحت 9.26 متر مربع در مرحله بهره برداري بشغل فروش لوازم التحریر فاقد بالکن و 
تابلوي تبلیغاتی میباشد. داراي اخطاریه بشماره 3/398/ن-1396/07/30 از ناحیه 3 
شهرداري منطقه 4 میباشد و از بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه ننموده اند. به استناد 
ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر 
روي خط پروژه میباشد. الزم بذکر است قبال از بابت کل اعیان موجود شامل 2 باب مغازه 
داراي راي غیابی کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 4/97/5649-1397/02/11 میباشد. 

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,743,525(یک میلیون و  
هفتصد و  چهل و  سه هزار و  پانصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.87  3
 

202500  , 1382 توسعه بناي تجاري 1397/06/10 4/97/6542 بدوي جاده -
الکان-بن 
-عادلی

4-3-10334-133-1-0-0 63
6

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
162.60 مترمربع اعالم شده است. در یک مرحله از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 96 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 14200-82/10/24 بوده و در مرحله دوم از 
بابت احداث سه باب مغازه به مساحت 33.34 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ داراي 
راي به شماره 12934 مورخه 1385/09/07 می باشد. با توجه به نقشه برداري ارایه شده 
داراي اضافه بناي همزمانساز تجاري به سطح 2.87 مترمربع می باشد. برابر خط پروژه شماره 
1325-95/11/12 به سطح تقریبی 47 مترمربع از کل پالك (30 مترمربع اعیان و 17 مترمربع 
عرصه) در تعریض قرار دارد. درخواست استعالم موقعیت و تعیین کاربري دارند. مراتب جهت 

/دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف بااعمال  ضریب2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 235,527,600(دویست و  سی و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست 
و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25.49  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/06 4/97/6546 تجدید 
نظر

-
منظریه-آزا
دي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-19-1-0-0 63
7
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخه 96/11/04 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیربناء  798.15 مترمربع 

میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد بتن زیري فونداسیون بوده وتا این مرحله داراي 
اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت 25.49 مترمربع میباشد.سطح اشغال مطابق پروانه 63 
درصد بوده وحالیه به مقدار 74 درصد میباشد که به مقدار 11 درصد افزایش یافته 

است(محاسبه درصد سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور میباشد).با ارائه کروکی نقشه 
برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول 
کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.اظهار نظر نهائی در خصوص کلیه آیتمها بعد 
از اجراي سربندي وآجرچینی متعاقبا قابل بررسی خواهد بود. جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث

63
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

494,424,000(چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 98.1  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/06/06 4/97/6548 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري - 
بلوار شهید 
تندگویان - 
کوچه هفتم 
- جنب 
ساختمان 
میثاق 2

4-1-10530-7-1-0-0 63
8

راي صادره درخصوص افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، صحیح و خالی از منقصت قانونی اصدار یافته و خدشه اي بر مبانی 

و ارکان آن متصور نمی باشد لذا راي بدوي عینا تایید میگردد.

سایر 55.44  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 38 مورخ 
1395/12/16 و پروانه مرحله دوم مورخ 1396/10/16به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل 
بر 5 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی با زیربناي 659.6 مترمربع می باشد. 
حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می 
باشد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر سازه، گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 9.96 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 56.28 مترمربع -2
افزایش تعداد واحدها از 5 واحد مسکونی به 6 واحد که بابت آن به مساحت 55.44  -3

.مترمربع به عنوان خالف ساختمانی گزارش می گردد
کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید طبقات به مساحت 31.86 مترمربع در -4

.طبقات همکف تا سوم
به مساحت 44 مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز دارد و اظهارنظر در خصوص کسري  -5
.حدنصاب فضاي سبز منوط به اجراي کفسازي ساختمان و اتمام عملیات محوطه سازي است
برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. شش واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. به 
مساحت تقریبی 12.2 مترمربع کاهش بنا در زیرشیروانی دارد. حالیه تقاضاي پروانه احداث 
.بناي مرحله سوم را دارد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

63
8

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به یکباب 
مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 96986 مورخ 97/05/22 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1,330,000,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 266,000,000(دویست و  شصت و  شش میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 20.42 3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/05/30 4/97/6550 تجدید 
نظر

جاده 
فومن-احمد
گوراب-روبر
وي ستاد 
مبارزه با 
مواد مخدر

4-1-10369-91-1-3-0 63
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/05/30 4/97/6550 تجدید 
نظر

جاده 
فومن-احمد
گوراب-روبر
وي ستاد 
مبارزه با 
مواد مخدر

4-1-10369-91-1-3-0 63
9

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 150.1مترمربع 
قطعه 8 تفکیکی در طبقه دوم واقع در ساختمانی دو اشکوبه به انضمام پارکینگ به مساحت 
19.71 مترمربع، داراي گواهی بالمانع شماره 4/33/639683 مورخ 1395/12/07 می 

باشد.طی بازدید به عمل آمده مالک نسبت به تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه فاقد بالکن و 
به ارتفاع 3.4 متر اقدام نموده است. به استناد خط پروژه 2238 مورخ 1394/10/24 فاقد 
عقب نشینی است. حالیه گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه برداري ارائه شده از 

:سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس افشین رادمهر به شرح زیر می باشد
تبدیل پارکینگ مسکونی به یک باب مغازه به مساحت 20.42 مترمربع -1

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -2
یک واحد کسري پارکینگ تجاري -3

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

.شایان ذکر است مغازه مذکور فاقد فعالیت صنفی است ---
به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/10 4/97/6555 بدوي شهرك -
قدس-20
متري(شهی
د 

بهشتی)(نب
ش خ 12 
-متري)

4-3-10139-3-1-0-0 640

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 105 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام  زیر شیروانی) به زیربناي کلی 575.3 
متر مربع صادر شده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و از بابت اضافه بنا 
در طبقه همکف به مساحت 8.4 مترمربع ، اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.4 مترمربع ، 
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم هر طبقه به سطح 16.95 متر مربع، مازاد بر تراکم  به 
سطح 11.85 متر مربع از بابت تبدیل فضاي را پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی 
درطبقات همکف الی چهارم ، مازاد بر تراکم به سطح 1.06 متر مربع از بابت عدم رعایت 
حداکثر سطح انباري در طبقه زیرشیروانی ، تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه به سطح 
152.45 متر مربع داراي گواهی عدم خالف به شماره 639791 مورخ 97/03/22 میباشد.در 
بازدید مشاهده گردید که مالک به جهت تامین پارکینگ اقدام به احداث سایبان از جنس 
خرپاي فلزي در حیاط مشاع به مساحت 19.67 متر مربع نموده است.(قابل ذکر است در 
صورت موافقت کمیسیون با احداث سایبان ملک فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد.)حالیه 
متقاضی درخواست صدور پایانکار ساختمانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

640

با توجه به وصول اعتراض و اینکه ایرادات مالک وارد نیست باستناد  نظریه هیات 
کارشناسی بشماره 92722 مورخ97.05.16 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفل  معادل  45645800000(چهل و  پنج میلیارد و  ششصد و  چهل و  پنج میلیون 

و  هشتصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 2579.08  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/05/30 4/97/6560 تجدید 
نظر

قسمتی از 
محوطه 
هتل-منظري
--ه

4-3-10116-401-1-0-0 641

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 5,073,750,000(پنج میلیارد و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد 

و  پنجاه هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 1025  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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توضیحات بازدید مکان موردنظر مجموعه ي هتل بزرگ گیالن (هتل کادوس) مشتمل بر اعیانات متعدد از 
جمله ساختمان اصلی هتل، و سایر بناهاي مرتبط با آن می باشد. از بابت ساختمان اصلی و 
تعدادي از ساختمان هاي وابسته به آن و همچنین احداث آالچیق تجاري (به صورت کافه 
سنتی) ، مجموعا به زیربناي 10327.63 مترمربع داراي گزارش کارشناسی و سوابق راي 
کمیسیون در بایگانی تخلفات ساختمانی است. طی بازدید , و برابر کروکی ارایه شده توسط 
مالک ، مشاهده می شود که عالوه بر مستحدثات فوق ، مالک در سال 96 ، برخالف اصول 
شهرسازي و بدون اخذ مجوز از شهرداري ، در قسمتی از محوطه اقدام به احداث رستوران 
در یک طبقه روي کرسی به زیربناي 817.75  مترمربع با اسکلت فلزي نموده، همچنین در 
قسمت دیگري از محوطه یک باب ساختمان 5 طبقه روي همکف با اسکلت فلزي و سقف 
بتنی به صورت مهمانسراي ویژه به زیربناي کلی 1761.33 مترمربع احداث کرده است که از 
بابت موارد فوق سوابقی مشاهده نمی شود. حالیه برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به 
شماره 4/96/4063-96/09/18 و برابر نقشه هاي ارایه شده از مالک ، تخلفات ذیل بر خالف 

:اصول شهرسازي به شرح ذیل اعالم می گردد
.احداث بناي تجاري بدون مجوز به صورت رستوران به مساحت 817.75 مترمربع -1

کسري پارکینگ تجاري جهت رستوران به تعداد 41 عدد با توجه به نقشه ارایه شده ي  -2
فعلی.(برابر ضوابط مصوب , یک عدد پارکینگ به ازاي هر 20 مترمربع)

احداث بناي بدون مجوز به صورت 4 طبقه روي همکف به عنوان مهمانسراي ویژه به  -3
.زیربناي کلی 1761.33 مترمربع

الزم به توضیح است که کسري پارکینگ مربوط به مهمانسراي ویژه برابر بند 1-9 ضوابط 
مصوب پارکینگ بر اساس ضوابط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري 
محاسبه می گردد که طی نامه شماره ش ر - 209045-1396-25 مورخه 1396/10/17 از 
مرجع ذیربط استعالم گردیده ، لکن تا زمان تنظیم این گزارش هیچگونه پاسخی از اداره 
مربوطه داده نشده است. لذا در خصوص کسري پارکینگ ساختمان مهمانسراي ویژه فعال 
اظهارنظر نمی گردد و متعاقبا هر زمان که تعداد پارکینگ موردنظر مقرر گردد مجددا قابل 
گزارش خواهد بود. همچنین در خصوص ضوابط ویژه آتش نشانی جهت مجموعه مهمانسرا و 

 .رستوران نیاز به استعالم می باشد
ضمنا داراي نامه شکایت توسط جمعی از اهالی کوچه نسترن (معبر حد جنوب مهمانسراي 
ویژه) در خصوص اعتراض به ساخت و ساز غیر مجاز و همچنین ایجاد رمپ 4 متري داخل 
/کوچه به شماره 169331-96/08/24 ثبت در دبیرخانه شهرداري منطقه 4 می باشد. /ع.ا

-----------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/99/11495 مورخه 99/02/17 و پس از 
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: بررسی اعالم نظر هیئت کارشناسی رسمی پنج نفره موارد ذیل قابل ذکر می باشد
در زمان تنظیم گزارش قبلی بر اساس ضوابط وقت ، تعداد پارکینگ مورد نیاز هتل بر  -1
اساس ضوابط میراث فرهنگی و گردشگري و منوط به استعالم از آن مرجع در نظر گرفته 
شده بود، لکن پس از تصویب دفترچه نهایی طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 و ادغام 
ضوابط پارکینگ در آن ، ابالغی مورخه 97/03/23، ضوابط پارکینگ جهت هتل آپارتمان 
برابر بند 6-10-9 به صورت « نیم واحد پارکینگ به ازاي هر آپارتمان کمتر از 100 مترمربع و 
یک واحد پارکینگ به ازاي آپارتمان باالتر از 100 مترمربع به صورت سرپوشیده یا روباز» 
تعیین شد ، که الزم است جهت تکمیل گزارش در این مورد ، بر اساس این ضابطه نقشه 

.جانمایی پارکینگ توسط مودي ارایه گردد
هیئت کارشناسان ، رستوران مورد نظر را جزئی از ملحقات هتل درنظر گرفته و ضوابط  -2
پارکینگ آن را مشابه با ضوابط هتل دانسته است. حال آنکه بر اساس بند 6-10-2 ضوابط 
طرح تفصیلی ، پارکینگ مورد نیاز جهت رستوران صراحتا اعالم شده و از سوي دیگر بخش 
عمده خدمات دهی رستوران فوق نیز به مراجعه کنندگان خارج از هتل صورت می گیرد و 
عمال قابلیت بهره برداري به صورت مستقل از مجموعه هتل را داراست. ضمنا ، همچنان که 
پیشتر گفته شد ضوابط پارکینگ هتل و هتل آپارتمان مطابق بند 6-10-9 ضوابط طرح 
تفصیلی بر مبناي مساحت آپارتمان اقامتی یا تعداد اتاق موجود در هتل محاسبه می گردد و 
ضابطه ، ماهیتاً قابلیت استفاده جهت زیربناي تجاري رستوران را ندارد. همچنین در متن 
ضابطه پارکینگ براي رستوران اشاره اي به روباز بودن پارکینگ نشده است. لذا تعداد 

.کسري پارکینگ رستوران کماکان 41 عدد اعالم می شود
در خصوص قدمت ساختمان مهمانسرا در گزارش ارسالی به کمیسیون ، با توجه به  - 3
بررسی گزارشات قبلی که از سوي کارشناس وقت ناحیه به صورت غیابی در اواخر سال 95 
تنظیم گردیده  و برابر مشاهدات به عمل آمده ، در سال 96 عمده عملیات احداث ساختمان 
فوق به اتمام رسیده و تشکیل پرونده و ارایه مدارك نیز از سوي مودي در سال 96 صورت 
گرفته است. لکن با توجه به اینکه پیشاپیش ، ارزشگذاري سرقفل توسط هیئت کارشناسان 
بر اساس سال 94 و فارغ از تاریخ تخلف مندرج در گزارش شهرسازي صورت گرفته است لذا 

.به همین صورت در فرم تحلیل درج گردید
/مراتب جهت دستور مقتضی ارسال می گردد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  7,291,700(هفت میلیون و  دویست و  نود و  یک 

هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.18  0.1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/03 4/97/6570 بدوي -
احمدگوراب 
بعد از پل 
هوایی-کوچ
ه جنب 
کبابی 
-صداقت

4-1-10668-310-1-0-0 64
2

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه دوبلکسی به مساحت عرصه  
129.82 مترمربع مطابق سند مفروزي می باشد.داراي اعیان به صورت یک باب خانه 
دوبلکسی به زیربناي 154 مترمربع مربع می باشد که از بابت یک باب خانه ویالیی به 

زیربناي 41.82 مترمربع به صورت خارج از تراکم داراي صورتجلسه کمیسیون ماده به شماره 
10135-88/06/03 می باشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک اقدام به توسعه بناي مسکونی 
و احداث بناي دوبلکسی به سطح 112.18 مترمربع در سال 89 نموده است ، که کل این مقدار 
به سطح  112.18 مترمربع داخل تراکم می باشد.با توجه به ضوابط سال ساخت کسري 
پارکینگ ندارد.باستناد خط پروژه 2238-97/04/09 به سطح  9.10 مترمربع در تعریض 
.خیابان 10 متري حد غرب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي ابوالقاسم جعفري و شرکاء 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 17.49 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 83952000(هشتاد و  سه میلیون 
و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 17.49  4
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/06/17 4/97/6604 بدوي جاده -
الکان-بین 
کوچه روستا 
-و سیامک

4-3-10171-2-1-0-0 64
3

در خصوص اضافه بنا همزمانسار بمساحت 4.91 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.75 ارزش معامالتی بمبلغ 
4,419,000(چهار میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 4.91  0.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 13.96 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
25,128,000(بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم میدارد.

جریمه 13.96  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 4/97/6604 بدوي جاده -
الکان-بین 
کوچه روستا 
-و سیامک

4-3-10171-2-1-0-0 64
3

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي گواهی پایانکار ساختمانی شماره 73994 مورخ 1390/03/25 به 
صورت سه طبقه روي یک باب مغازه با زیربناي 289.76 مترمربع می باشد. پس از آن داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 17.74 مترمربع با قدمت سال 1-1390

توسعه بالکن تجاري به مساحت 17.49 مترمربع با قدمت سال 1390 -2
اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه به مساحت 4.55 مترمربع با قدمت سال 1390 -3

تبدیل انباري مسکونی به انباري تجاري به مساحت 19.37مترمربع با قدمت سال 1390 -4
(انباري مذکور به صورت منضم به مغازه داراي بالکن در حال بهره برداري است)

اضافه بناي همزمانساز مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0.36 مترمربع با قدمت  -5
سال 1390

اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم به مساحت 13.96 مترمربع با قدمت سال 1390 -6
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -8

به استناد پایانکار صادره فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره ثبت را 
دارند. از آن جایی که در استعالم مذکور، مشخصات عرصه نیز مورد سوال می باشد لذا ارائه 
نقشه برداري عرصه نیز الزامی است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 22.87 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 106284 
مورخ 97/06/04 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ80.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 16000000(شانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.87 202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/06/17 4/97/6610 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
سلیماندارا
ب - 
روبروي 
مقبره میرزا 
کوچک - 
کفش 
 فروشی

4-3-10294-116-1-0-0 64
4

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4458-1396/11/04 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی بمساحت 22.87 متر مربع 
داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز با پوشش 100 درصد در عرصه فاقد تابلو 
و بالکن در مرحله بهر برداري بشغل کفش فروشی میباشد و به استناد ضوابط قدیم کسري 
پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 467 - 1392/12/13 فاقد عقب نشینی میباشد 

. مراتب جهت صدور دستو.رات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه باینکه در راي شماره 5716/97/4 مورخ 97/02/01 صادره از این کمیسیون،نام 
مالک آقاي محمد کاظمی و بهره مند قید گردید درحالیکه تخلف ساختمانی مربوط به 
آقاي عادل بهره مند راسته کناري می باشد لذا این کمیسیون  با اعالم اینکه نام مالک 
موضوع تخلف راي فوق آقاي عادل بهره مند است دادنامه فوق الذکر را اصالح می 
نماید.الزم بذکر است سایر مفاد راي فوق به قوت خود باقی می باشد.بدیهی است 

دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی ممنوع است.

سایر 667.3  0
 

3100000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1397/06/10 4/97/6611 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

یخسازي-ش
هید 

--کوچکی
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توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی به مساحت 
تقریبی 100.7 متر مربع و  به صورت دو طبقه روي پیلوت با زیر بناي کلی 309.7 متر مربع 
می باشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله احداث 

:ستون طبقه دوم میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
.همکف به مساحت 100.7 مترمربع به صورت پیلوت به ارتفاع 3.5 متر قبل از کفسازي -1

.طبقه اول به مساحت 100.7 متر مربع-2
طبقه دوم  مساحت 108.3 متر مربع که از این مقدار به مساحت 7.6 مترمربع داراي  -3

.پیشروي به شارع عام میباشد
از اعیانات به مساحت 181.26 متر مربع داخل از تراکم و  128.44متر مربع خارج تراکم 

.میباشد
به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر 
در خصوص ابعاد و تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از تهیه خط پروژه 

.امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 187054 مورخ 96/9/20 مبنی بر *****
کارشناسی مجدد ، بر روي پالك نسقی به مساحت 102.75 مترمربع بدون مجوز  یک باب 
ساختمان مسکونی به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و یک واحد تجاري  
به زیربناي کلی 567.3 مترمربع  احداث گردیده ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه و با 
:قدمت سال 94 بوده و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري و به شرح  زیر میباشد

همکف به مساحت 94.37 مترمربع ( 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت نگردیده  -1
است)

طبقه اول به مساحت 91.68 متر مربع که از این مقدار به سطح 34.6 متر مربع به صورت -2
.یک واحد تجاري بوده و مابقی به صورت یک واحد مسکونی میباشد

طبقه 2 و 3 و 4 هر طبقه به سطح  102.54 متر مربع که از این مقدار به سطح  10.86 -3
.مترمربع از هر طبقه داراي پیشروي به شارع عام میباشد

طبقه 5 به سطح73.63 متر مربع که به صورت احداث واحد مسکونی در طبقه زیر -4
.شیروانی میباشد

داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري  میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 2143فاقد عقب نشینی میباشد.از اعیانات به سطح 119.52 متر مربع داخل 
تراکم و به سطح 134.47 متر مربع خارج از تراکم ، به سطح 34.6 متر مربع به صورت واحد 
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تجاري و طبقات سوم الی پنجم به زیربناي 278.71 متر مربع به صورت طبقه مازاد خارج از 
********.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 19777 مورخ 97/02/10 مبنی بر با ****
فرض اعاده واحد تجاري و تراکم گیري مجدد ، داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی بوده 
و از اعیانات به سطح 119.52 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 169.07 متر مربع خارج از 
تراکم و طبقات سوم الی پنجم به زیربناي 278.71 متر مربع به صورت طبقه مازاد خارج از 
********.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي عطاءاله اسدي لویه ( 
مالک فعلی: نیما مهدي زاده ) مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و 

طبقات جمعاً به مساحت 112.48مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1039315200(یک میلیارد و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 112.48  2.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخ 96/09/18 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 638.5 مترمربع صادر گردیده 

است.همچنین در مرحله فونداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 14.19 متر مربع داراي راي 
کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/96/5089 مورخ 96/12/05 مبنی بر جریمه مالی بوده 
که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 
:بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.1 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 24.94 مترمربع و در مجموع -2

.99.76 متر مربع
مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به سطح 3.62 متر مربع از بابت عدم رعایت حداکثر -3

.مساحت انباري
.داراي کسري فضاي سبز به سطح 14 متر مربع میباشد.فاقد کسري فضاي باز میباشد-4
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %50 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 61.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 1 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 12,210,300(دوازده میلیون و  دویست و  ده هزار و  سیصد) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 43.46  1
 

225000  , 1379
 , 1383

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 4/97/6616 تجدید 
نظر

رشت - 
چمارسرا - 
خیابان 
شهید 
حسن خواه 
- کوچه 
شهید جواد 
 عابدینی

4-2-10418-12-1-0-0 64
7

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک در خصوص دیوارگذاري 
بدون مجوز ضمن  نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 و با لحاظ موقعیت مکانی با 
اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 
3037500(سه میلیون و  سی و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 20  0.5
 

303750  , 1383 دیوارگذاري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط ناحیه 2 منطقه 4 شهرداري به صورت یک دستگاه آپارتمان 
به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی که بابت آن پروانه و پایانکار شماره 
16545-79/07/12 به زیربناي 318.4 مترمربع صادر گردیده است داراي تخلفات بشرح زیر 

: میباشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 22.81 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.86 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.79 مترمربع -3

بر خالف مفاد پایانکار، پیلوت و  حیاط مشاعی بدون مجوز بوسیله احداث دیوار بلوکی به  -4
 طول 20 متر به دو قسمت مجزا و محصور تبدیل شده است

احداث انباري در پیلوت به مساحت 8 مترمربع (باالي 5 مترمربع که به مساحت 3  -5
مترمربع مازاد بر تراکم می باشد)

دیوار پیرامون ملک اجرا نگردیده است لذا با همین وضعیت پایانکار دریافت نموده است  -6
که از بابت احداث دیوار در حیاط مشاعی داراي راي تخریب و از بابت اضافه بنا داراي راي 
کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/97/6422 مورخ 1397/05/23 مبنی بر پرداخت 

جریمه میباشد و برابر استعالم واحد تخلفات با اعتراض متقاضی پرونده در مرحله صدور راي 
کمیسیون تجدیدنظر میباشد که جهت اظهارنظر واحد خالف تقدیم میگردد ، حالیه مالک 
مجدداً مبادرت به تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت تقریبی 58 مترمربع را تبدیل به 
کارگاه خیاطی با قدمت 2 سال نموده است ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 
تقدیم میگردد ، دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد ، 
براساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی میباشد ، در ضمن گزارش از بیرون ملک وبه 
صورت تقریبی قید شده ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك وارائه 
سوابق از سوي متقاضی ،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد میباشد.///س.ن

64
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده ، نظربه قدمت بنا و بلحاظ عدم ضرورت قلع ، به موجب 
نظریه شماره 99468مورخ 97.05.24کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون 
که ارزش سرقفلی مکان موصوف را (به کسر عقب نشینی ) به مبلغ 60770000 ریال 
تعیین و برآورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 12,154,000(دوازده میلیون و  یکصد 
و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. و در خصوص عقب نشینی مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 81.36  0
 

50000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/06/10 4/97/6618 بدوي رشت - 
فلکه رازي 
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کوچه قیام 
3 - نبش 
میدان - 
فروشگاه 
مینیاتور
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,000,000(پنج میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

50000  , 1367 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 81.36 متر مربع بدون مجوز چهار باب مغازه با 
پوشش 100%  و بدون بالکن تجاري با مصالح بلوك سیمانی  و به  قدمت  سال 67 ( بر اساس 
فیش برق )احداث گردیده است.داراي 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري میباشد.مغازه ها 
داراي فعالیت صنفی به شغل فروش کاشی ساختمانی میباشد.قابل ذکر است مالکین با قدمت 
تقریبی سال 90 اقدام به بازسازي داخل مغازه ها نموده اند.برابر خط پروژه شماره 2241 به 
.سطح 20.94 متر مربع در تعریض میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه باینکه در راي شماره 5041/96/4 مورخ 96/12/08 ،صادره از این کمیسیون 
موضوع تخلف تبدیل بناي مسکونی به آموزشی (مدرسه) قید شده است در حالیکه 
مطابق گزارش کارشناس شهرداري،فضاي مسکونی به تجاري تبدیل گردیده بنابراین 
کمیسیون با اعالم اینکه تخلف  تبدیل فضاي مسکونی به تجاري می باشد راي فوق 
الذکر را اصالح می نماید.بدیهی است دادن رونوشت از حکم بدون راي اصالحی، 

ممنوع است.

تعطیل محل 
تخلف

305  0
 

1020000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/06/20 4/97/6623 اصالح
ي 
بدوي

رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
روبروي 
خیابان 
 بهبودي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت عرصه 
180 مترمربع بوده و از بابت اعیانات به صورت منزل ویالیی دوبلکس به مساحت 117.5 متر 
مربع  و یکباب مغازه بمساحت 12.5 متر مربع داراي بالمانع به شماره 4/33/640152 مورخ 
96/01/23 میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بعد از بالمانع فوق داراي 

:تخلفات به شرح ذیل میباشد
توسعه بناي مغازه تجاري به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري به سطح 16.05  -1

.متر مربع
احداث یک باب مغازه به سطح 181.3 متر مربع (به سطح 29.85 متر مربع آن به صورت -2
بالکن تجاري بوده که از آن به صورت دفتر کار مورد استفاده قرار میگیرد).قابل ذکر است از 
این مقدار به سطح 71.45 متر مربع در طبقه همکف و به سطح 29.85 متر مربع در قسمت 
نیم طبقه به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري  و به سطح 80 متر مربع به صورت 

.احداث مغازه و به ارتفاع 3.3 متر میباشد
داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد خط پروژه 619 فاقد عقب نشینی 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

64
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 129276000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  هفتاد و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.65  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 4/97/6624 بدوي دروازه -
الکان--رم
ضانی مقدم

4-3-10227-16-1-0-0 650

در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم به متراژ382.35متر مربع ،با 
توجه به اینکه نامبرده به موجب پروانه ساختمانی شماره 8مورخ 1397/02/30مبادرت 
به احداث بصورت3طبقه بر روي پیلوت  نموده است لذا اقدام نامبرده بر خالف مدلول 
پروانه نبوده ،مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل نیست لذا به رد آن اظهار 

نظر می گردد

سایر 382.35  0
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/8-97/02/30 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي 560.2 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات سختمانی در مرحله احداث ستون طبقه دوم متوقف مانده است.وبرابر نقشه 

: هاي معماري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 8.55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.55 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.55 مترمربع -3

بدلیل عدم توقف عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون و اعالم مساحت اضافه  -4
بنا در پروانه هاي جدید ،زیربناي طبقه همکف و اول در مجموع به سطح 382.35 مترمربع 

.به عنوان داخل تراکم گزارش می گردد
.درصد سطح اشغال از 54.98 درصد به 62.25 درصد افزایش یافته است -5

میزان عقب نشینی هنگام پروانه صادره 1.53 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام پایانکار  -6
.الزامی می باشد

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله احداث 
ستون طبقه اول بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر و همچنین اظهار نظر 
در خصوص کسري پارکینگ و تبدیل راه پله به بناي مفید موکول به اتمام عملیات و ارائه 

.نقشه برداري میباشد
قابل ذکر است ملک فوق از بابت شکایت همسایه داراي اخطاریه بشماره 3/152

/ن-1397/03/24 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 بوده که در آن گزارش ملک به صورت 
خالف ساز معرفی شده است اما داراي پروانه ساختمانی بوده ،همچنین مرحله ساختمانی در 
آن زمان  ، احداث ستون طبقه اول گزارش شده که بنا به اسناد موجود در هنگام صدور 
پروانه فقط گودبرداري اجرا شده بود.حالیه با توجه به نقص ،پرونده از کمیسیون به منطقه 
عودت داده شده و با توجه به مراجعه مالک و ارائه نقشه هاي معماري گزارش فوق به روز 

.شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

650

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 1017520(یک میلیون و  هفده هزار و  پانصد و  بیست) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 127.19  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 4/97/6638 بدوي رشت - یخ 
سازي - 
پارك 
دانشجو - 
کوچه 
پرستاري - 
 فرعی سوم

- 

4-2-10600-114-1-0-0 651

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 107173 
مورخ 97.6.5با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 501,600(پانصد و  یک 

هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.18  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 126.1 
مترمربع، و در وضع موجود ، به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به 
مهر مهندس افشین رادمهر مشتمل بر یک ساختمان  مسکونی با زیربناي 131.37مترمربع 
می باشد. همکف مشتمل بر انباري به مساحت 26.59 مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ به 
مساحت 26.31 مترمربع به انضمام سرویس بهداشتی به مساحت 3.69مترمربع در حیاط و 
راه پله دسترسی به طبقه اول از سمت حیاط به مساحت 7.48 می باشد. طبقه اول به صورت 
یک واحد مسکونی به مساحت 67.3 مترمربع احداث گردیده است. بابت احداث اعیانات 
سوابقی ارائه نشد لیکن برابر بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت ساختمان 
:سال 1371 تخمین زده می شود. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم به مساحت 127.19 مترمربع -1
احداث بناي بدون مجوز مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 4.18 مترمربع -2

به استناد خط پروژه 988 فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت 
.مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول  با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 85870000(هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.7  1
 

3100000  , 1393 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1397/07/07 4/97/6642 تجدید 
نظر

پاسکیاب -
-پارك 
میخک-بلوا
ر افتخاري 
- خ 

پورباقر-جن
ب نانوایی 
سنگکی

4-1-10822-13-1-0-0 65
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین به استناد سند مالکیت بمساحت 166.7 متر مربع که از 
بابت ان پروانه ساختمانی بشماره 62-1393/10/23 با زیربناي 167.6 متر مربع بصورت 1 
طبقه بر روي همکف در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است. حالیه مالک بر خالف مدول 
پروانه اقدام به اضافه بنا در طبقه همکف و طبقه اول و همچنین اضافه بنا در طبقات دوم و 
: سوم بصورت طبقه مازاد نموده است . لذا خالف هاي ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد

 اضافه بنا در همکف بمساحت 11.33 متر مربع -1
کاهش مساحت راه پله در همکف و افزودن به زیربناي مفید ساختمان به مساحت 2.52  -2

مترمربع
 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 11.33 متر مربع -3

کاهش مساحت راه پله در طیقه اول و افزودن به زیربناي مفید ساختمان بمساحت 2.52  -4
 متر مربع

اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 76.68 متر مربع بصورت طبقه مازاد -5
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 88.13 متر مربع بصورت طبقه مازاد بر خالف مدلول   -6
 .پروانه که از این مقدار بمساحت 29.87 متر مربع آن بصورت سقف تراسی میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد و تاکنون کفسازي انجام نشده است 
لذا رعایت ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامی میباشد . 2 واحد پارکینگ تامین شده لذا 
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط جدید میباشد.  پیش از این از 
بابت تخلفات اعالم شده بمساحت 254 متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد 
بشماره 4/96/4839-1396/10/30 بصورت غیابی صادر گردیده است . رعایت عقب نشینی 
در هنگام پایانکار ضروري میباشد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم 

میگردد . /ر.ي

65
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي منوچهر عباسی نسبت به راي شماره 4.97.6428 مورخ 
97.5.23  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 1.5 به 1 برابر ارزش آن نسبت به مساحت 
13.57 مترمربع به مبلغ  42067000(چهل و  دو میلیون و  شصت و  هفت هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 13.57  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/17 4/97/6643 تجدید 
نظر

جاده -
فومن 
زمینهاي 
--نصرتیان

4-1-10530-136-1-0-0 65
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 103 مورخ 1396/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت به زیر بناي کلی 442.25 متر مربع صادر گردیده است .در مرحله اتمام 
فونداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه مرحله دوم به شماره 647276-97/02/03 دریافت 
: نموده است.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 1 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات به سطح 12.57 مترمربع (هر طبقه 4.19 مترمربع)-2

ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 13.65 مترمربع می باشد.تا این مرحله کسري 
پارکینگ ندارد.سطح اشغال تغییرننموده لذا اضافه بنا ناشی از پیشروي بر روي قسمتی از 
کنسول به جهت تامین پارکینگ در همکف می باشد.هنگام صدور پروانه نیز عقب نشینی 
نداشته است.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 125166 

مورخ 97/06/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 
مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 
مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 30 
متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 4200000(چهار میلیون و  دویست هزار )  ریال 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 30  1
 

140000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/10 4/97/6648 بدوي -
معلولین-کو
چه نسترن 
--غربی

4-2-10131-452-1-0-0 65
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه دوبلکسی و محوطه  به مساحت 
 217 مترمربع مطابق سند می باشد.از بابت اعیان به صورت یک باب خانه دوبلکسی به 
زیربناي 215 مترمربع داراي پروانه و پایانکار به شماره 28682-68/08/09 می باشد.طی 
بازدید مشاهده گردید مالک بدون مجوز با قدمت سال 74 قسمتی از زیرشیروانی به 
مساحت 30 مترمربع را به یک چشمه اطاق تبدیل نموده است.مقدار اضافه بنا به صورت 
داخل تراکم گزارش می گردد.باستناد خط پروژه شماره 832-96/03/20 به مساحت 7.5 
مترمربع  در تعریض کوچه 12متري حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده  راي صادره از ناحیه کمیسیون بدوي به 
استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، درخصوص تبدیل بناي مسکونی به 

اداري و توسعه بناي اداري (اداره کل تعزیرات حکومتی استان گیالن) با اعمال ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی (حداقلی ضریب پیش بینی شده در قانون)منطبق با موازین 
قانونی اصدار یافته ،اما از آنجائیکه  سال وقوع تخلف باستناد نظریه کارشناس رسمی 
بشماره 68255 مورخ 97.04.13 به سال 1376 و 1384 تغییر و اصالح گردیده لذا راي 
بدوي جریمه بملغ 697138584(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  

هشت هزار و  پانصد و  هشتاد و  چهار) ریال اصالح میگردد .

جریمه 1506.81  2
 

445500  , 1376
 , 1384

احداث بارانداز بدون مجوز 1397/06/31 4/97/6649 تجدید 
نظر

-
بلواربهشتی
- نبش ك 
--گلستانی

4-3-10109-76-1-0-0 65
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با توجه به محتویات پرونده  راي بدوي جریمه در خصوص کسري پارکینگ بااعمال  
همان ضریب قبلی (ضریب یک) برابر ارزش معامالتی(با اصالح سال وقوع تخلف) 
جریمه بمبلغ 93,437,500(نود و  سه میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار و  

پانصد) ریال اصالح میگردد.

جریمه 575  1
 

162500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید طی بازدید به عمل آمده، ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت شش 
دانگ یک باب ساختمان به مساحت عرصه 426.40 مترمربع، داراي پروانه احداث بنا به 
شماره 265 مورخ 1370/12/07 بازیربناي 1024.4 مترمربع به صورت سه طبقه روي مغازه 
مشتمل بر 7 واحد مسکونی و یک باب مغازه می باشد. پس از آن گواهی پایانکار ساختمانی 
به شماره 12809 مورخ 1375/07/07 می باشد که در توضیحات گواهی پایان کار ساختمان به 
صورت یک واحد مسکونی گواهی شده است.در وضع موجود همکف مشتمل بر یک باب 
مغازه که به صورت بانک (بانک ملی) دایر می باشد و طبقات در یک واحد اداري توسط اداره 
کل تعزیرات حکومتی در حال بهره برداري است. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

:باشد
احداث انبار در محوطه حیاط به مساحت 25.2 مترمربع-1

احداث نگهبانی و آبدارخانه در محوطه حیاط به مساحت 10.46مترمربع-2
احداث سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت 12.15 مترمربع -3

احداث سایبان جهت پارکینگ به مساحت 52.58 مترمربع -4
اضافه بناي همزمانساز به مساحت تقریبی 207.02 مترمربع -5

تبدیل مسکونی به یک واحد اداري به مساحت تقریبی 1199.4مترمربع -6
.به استناد ضوابط طرح تفصیلی 23 واحد کسري پارکینگ اداري دارد -7

به استناد خط پروژه  2329 مورخ 1396/11/23 به مساحت تقریبی 81 مترمربع از اعیان در 
تعریض بلوار 51 متري و پخ دو گذر واقع شده است. عالوه بر این به مساحت تقریبی 28.5 
مترمربع از اعیان در تعریض دو متر عقب سازي مضاعف ساختمان هاي تجاري واقع شده 
است. در پاسخ به نامه شماره ش ر-183283-1396 مورخ 1396/09/13 پیرو تصمیم شماره 
4/96/3439 مورخ 1396/09/12 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها و با توجه به نقشه 
برداري اعیان ارائه شده از سوي متقاضی مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد
پیرو تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6171 مورخ  ---

1397/05/20 به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري، تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی 
.اصالح گردید
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، و مشهودات اعضاي کمیسیون در 
معاینه محل ،تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه ، محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک 
وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 
دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به 
موجب نظریه شماره 37575 مورخ 97/03/01 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
750.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 150000000(یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.04  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/13 4/97/6650 بدوي یخسازي -
- بلوار 
شهداي 
گمنام-ك 
-خجسته

4-1-10405-26-1-0-0 65
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168000000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار اضافه بنا در 
زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 24,393,600(بیست و  چهار میلیون و  

سیصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.68  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی براي مقدار اضافه بنا 

همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 227,136,000(دویست و  بیست و  
هفت میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.08  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 32 مورخه 96/06/07 به 
صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به 
مساحت کلی 461.1 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام فنداسیون بدون تخلف 
ساختمانی پروانه مرحله دوم به شماره 32-96/08/04 را دریافت نموده است.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.52 مترمربع (به صورت سایه کنسول در همکف) -1

 اضافه بنا در طبقات به سطح 40.56 مترمربع -2
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطج 9.68 مترمربع -3

تبدیل پیلوت به دو باب  مغازه به سطح 42.84 مترمربع (قسمتی از یک باب مغازه به  -4
سطح تقریبی 4 مترمربع مربوط به زیر راه پله می باشد)

ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.20 متر افزایش یافته است(ارتفاع دقیق پیلوت بعد از کفسازي  -5
.گزارش می گردد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 6
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي کل و تخلفات احتمالی دیگر و نظر نهایی در خصوص کسري پارکینگ 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.همچنین در 
صورت موافقت با احداث مغازه احداث سرویس بهداشتی به مساحت 1/20 هر کدام از مغازه 
ها  الزامی می باشد.رعایت ارتفاع پیلوت به ارتفاع 2.40 متر و دیوارحائل بام در هنگام 

پایانکار الزامی است.حالیه مالک درخواست پاسخ استعالم بانک را دارند.مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد

احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون  ********************************
ماده صد به شماره 4/97/6288-97/05/30 ،به جهت تخریب مغازه غربی و ابقاء مغازه 
. شرقی مساحت مغازه هاي به صورت زیر تفکیک و در فرم تحلیل نیز مجزا می گردد

 مغازه غربی (مغاره شماره (1)) به مساحت 20.8 مترمربع -1
مغازه شرقی (مغازه شماره (2)) به مساحت 22.04 مترمربع که از این مقدار به سطح 4.20  2

مترمربع به صورت تبدیل فضاي زیرراه پله به مغازه می باشد
احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون  ********************************
ماده صد به شماره 4/97/6782-97/07/07  ،به جهت راي تخریب مغازه غربی یک واحد 
پارکینگ جانمایی می شود،در نتیجه کسري پارکینگ به یک واحد تجاري تقلیل می 

.یابد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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********************************
احتراما طی بازدید مورخ 97/08/13 ،تخریب مغازه داراي راي کمیسیون ماده صد اجرا شده 

.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
--------------------------

.توضیح جهت واحد اصناف : یک باب مغازه باقی مانده فاقد فعالیت صنفی است
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 140.8 مترمربع ،محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 88637 

مورخ 97/05/10 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ157.696.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 
نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 31539200(سی و  یک میلیون و  پانصد و  

سی و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 140.8  0
 

297000  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/06/20 4/97/6654 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شیون 
فومنی - 
بعد از 

آسایش 15
-صنایع 
پیش 
ساخته 
پالستیکی

4-3-10469-94-1-0-0 65
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماه صد بشماره 4/97/6358-1397/05/30 مکان بازدید  
شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 140.8 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان 
احداثی و خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره برداري بشغل فروش صنایع پیش ساخته 
پالستیکی با اسکلت فلزي با قدمت تقریبی در سال 1380 با پوشش 100 درصد در عرصه 
بوده و به استناد طرح تفضیلی جدید تماما در مسیر خیابان قرار دارد. مالک بصورت احداث 
تیغه سنگ بلوك اقدام به تامین 2 واحد پارکینگ نموده لذا به استناد ضوابط قدیم کسري 
پارکینگ ندارد. اخطاریه بشماره 3/216/ن-1396/05/26 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 

//میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

با توجه به نامه شماره 113230 مورخ 97.6.13 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
نقض مفاد راي به شماره 4.97.6317 مورخ 97.5.30 در خصوص کسري پارکینگ 

تجاري با توجه به تخریب در مورد یکباب مغازه کسري پارکینگ تجاري یکباب منتفی 
و باب دیگر به مبلغ جریمه 155000000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال اصالح 
می گردد .ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد وجاهت قانونی می باشد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/24 4/97/6655 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

-
حمیدیان-
ك 

بهبودي-ك 
10

4-2-10492-63-1-0-0 65
8
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي رسیدگی مجدد به شماره 4.97.6317-97.5.30 به قوت خود باقی می ماند. جریمه 17.07  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1397/06/24 4/97/6655 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

-
حمیدیان-
ك 

بهبودي-ك 
10

4-2-10492-63-1-0-0 65
8

راي رسیدگی مجدد به شماره 4.97.6317-97.5.30 به قوت خود باقی می ماند. جریمه 187.56  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

راي رسیدگی مجدد به شماره 4.97.6317-97.5.30 به قوت خود باقی می ماند. جریمه 254.92  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به نامه شماره 125396 مورخ 97.6.31 شهرداري منطقه ، بدین وسیله ضمن 
نقض مفاد راي به شماره 4.97.6317 مورخ 97.5.30 در خصوص کسري پارکینگ 
مسکونی با توجه به تخریب در مورد یکباب مغازه کسري پارکینگ مسکونی یکباب 
منتفی و باب دیگر به مبلغ جریمه 116250000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال اصالح می گردد .ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد 

وجاهت قانونی می باشد.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت ساختمانی احداثی 3 طبقه ( در 3 واحد مسکونی ) بر روي 2 باب 
مغازه در همکف با زیربناي بمساحت 473.39 متر مربع با اسکلت بتنی در مرحله بهره 

برداري که از بابت آن داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
ص/200/932546-1393/03/08 مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
بشماره 4/94/2029-1394/11/21 مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیان مسکونی در طبقات اول 
تا سوم و راي تخریب از بابت 2 باب مغازه دریافت نموده اند. بعد از آن به استناد راي دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه  9509970903303128-1395/09/30 مبنی بر بررسی مجدد 
پرونده در کمیسیون ماده صد ، راي اصالحی کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 
4/97/6317-1397/05/30 مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیان مسکونی در طبقات اول تا 
سوم و یکباب مغازه در همکف بمساحت 17.07 متر مربع و راي تخریب از بابت مغازه دیگردر 
همکف بمساحت 13.84 متر مربع دریافت نموده اند. مجددا بعد از آن بنا به دستور دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970903305134-1397/11/23 مبنی بر بررسی مجدد 
پرونده در کمیسیون ماده صد ، راي اصالحی تجدید نظر بشماره 1397/06/24-4/97/6655 
مبنی بر اخذ جریمه از بابت اعیانات مسکونی و اخذ جریمه از بابت یکباب مغازه در همکف 
بمساحت 17.07 متر مربع و راي تخریب از بابت مغازه دیگر در همکف بمساحت 13.84 متر 
مربع دریافت نموده اند. بعد از آن نیز راي استنکاف از پرداخت جریمه به شماره 

4/97/8451-*1398/12/18 مبنی بر تخریب  دریافت نموده اند. بعد از آن مجددا بنا به 
دستور دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98009970903302390-1398/05/08 ، از بابت 
اعیانات مسکونی شامل بناي داخل تراکم و از بابت بناي خارج تراکم و از بابت تبدیل پیلوت 
به تجاري و کسري پارکینگ تجاري راي جریمه صادر شده و همچنین سال وقوع تخلف بنا 
نیز سال 1392 اعالم شده است. لیکن طی بررسی مجدد انجام شده به همراه مدیر محترم 
شهرسازي ، با توجه به اینکه از بابت 2 باب مغازه تجاري مجموعا به مقدار 30.91 متر مربع 
راي جریمه صادر شد است ، لیکن مساحت تجاري از از مقدار خارج تراکم کسر گردیده که 
در وضع موجود مقدار خارج تراکم برابر 254.92 متر مربع میباشد. حالیه طی بازدید انجام 
شده ،  مالک اقدام به توسعه بدون مجوز و خالف ساز سایبان مسکونی به مقدار 2.49 متر 
مربع نموده ( مساحت سایبان از 1.55 متر مربع به 4.04 مترمربع افایش پیدا کرده است )  که 
با توجه به پارك عملی انجام شده ، 2 واحد پارکینگ مسکونی تامین میگردد. حالیه طبقات 
اول تا سوم در مرحله بهره برداري مسکونی و 2 باب مغازه در همکف فاقد بهره برداري 

میباشد.  به استناد خط پروژه پیوست بشماره 619 مورخ 94/02/30 به مساحت تقریبی 1.35
 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

65
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي غالمحسین خیراندیش 
خوش خو مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بنا در همکف به مساحت 99.18 
مترمربع ، تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 180.84 مترمربع ، احداث یک طبقه 
مازاد به مساحت 51.04 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی 

استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 84486 مورخ 97/5/6 و 
عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 32278350(سی و  دو 
میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم 

میدارد.

جریمه 331.06  1.5
 

65000  , 1364 تبدیل پیلوت به مسکونی 1397/06/24 4/97/6660 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-157-1-0-0 65
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 22-64/01/18 به صورت  یک و نیم طبقه 
به زیر بناي کلی 256 مترمربع صادر گردیده است.پروانه صادره به صورت یک طبقه بر روي 
پیلوت بوده که در وضع موجود به صورت دوبلکسی احداث گردیده است.با توجه به بازدید به 
عمل آمده و نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به 

:صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 99.18 مترمربع (که از این مقدار به سطح 15.10 مترمربع  -1

بصورت ایوان می باشد)
 تبدیل پیلوت به مسکونی 180.84 مترمربع -2

احداث طبقه مازاد به سطح 51.04 مترمربع (در وضع موجود دو چشمه اطاق در  -3
زیرشیروانی که ارتفاع آن کم و سرگیر بوده و راه دسترسی به آن از طریق راه پله چوبی می 

باشد)
قابل ذکر است مساحت زیربناي طبقه اول به سطح 50.23 مترمربع کاهش یافته است.رعایت 
پارکینگ می گردد.باستناد خط پروژه شماره 2329-96/12/09 به سطح 55.37 مترمربع در 
.حریم کیفی رودخانه قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,344,134,400(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد 

و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 200.02  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/26 4/97/6662 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 660
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 4/96/100-96/12/07 به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 517.05 
مترمربع صادر گردیده است.در پروانه صادره بواسطه اشتباه نگارشی مساحت هر کدام از 
پارکینگ ها 17.3 قید گردیده که به این علت مساحت زیربناي همکف و پروانه 14.4 

مترمربع اضافه شده است.بنا بر این مساحت همکف 115.3 متر مربع می باشد.و زیربناي کل 
پروانه 502.65 مترمربع می باشد.همچنین در مرحله اتمام فونداسیون داراي اضافه بنا به 
سطح 47.5 مترمربع بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مالی 
و پرونده جاري به شماره 647838  جهت اخذ پروانه مرحله دوم میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله اتمام ستون طبقه سوم بوده و داراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به 

شرح ذیل میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 14.38 متر مربع-1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 61.88 متر مربع-2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 61.88 متر مربع-3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 61.88 متر مربع-4

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده لیکن اظهار نظر دقیق از بابت آن منوط به اتمام 
عملیات ساختمانی و در مرحله پایانکار امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان 
صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 99.3% میباشد.همچنین برابر 
پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 0.93 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام 
پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد اتمام ستون طبقه سوم بوده  و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی 
دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

660
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي به شماره 4/97/3894 مورخ 1397.2.4 به مبلغ 1,360,000,000(یک میلیارد و  
سیصد و  شصت میلیون ) ریال بقوت خود باقیست 

جریمه 256.67 1020000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/07 4/97/6675 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

بلوار -
شهداي 
گمنام--بن 

بست20

4-1-10441-29-1-0-0 661

 با توجه به نامه شماره 88627 مورخ 97.5.10شهرداري منطقه وبا توجه به نظریه 
کارشناس رسمی به شماره 150363 مورخ 94.9.24 در خصوص سال وقوع تخلف 

1392 لذا راي به شماره 4/97/3894 مورخ 1397.2.4 به مبلغ 153,000,000(یکصد و  
پنجاه و  سه میلیون ) ریال بقوت خود باقیست 

جریمه 100  1.5
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر دو جلد سند ارائه شده به شماره هاي 1701 و 
3090 بصورت یک باب خانه مشتمل بر یک باب مغازه است که بابت یک باب مغازه به 

مساحت 15.70 مترمربع و یک باب خانه ویالیی داراي بالمانع به شماره 
1/33/32594-82/09/15 بوده و حالیه در وضع موجود خانه ویالیی تخریب شده و بدون 
مجوز اقدام به احداث یک باب مغازه با مصالح فلزي به سطح 107.06 مترمربع به ارتفاع 5 متر 
داراي بالکن به سطح 34.56 مترمربع (جهت نمایشگاه ماشین) و هم چنین یک باب 

ساختمان جداساز به صورت 2 طبقه در دو واحد به مساحت کلی 42.76 مترمربع با مصالح 
بتنی (واحد اول جهت انبار تجاري و واحد دوم جهت دفتر فروش) و همچنین توسعه بناي 
مغازه قدیمی به سطح 13.4 مترمربع نموده اند. کل بناهاي احداثی خارج تراکم است. ضمنا به 
مساحت 58.69 مترمربع از عرصه به صورت محوطه باز تجاري (قسمتی از نمایشگاه 

اتومبیل) در حال استفاده می باشد. با توجه به نقشه پیشنهادي ارایه شده، پارکینگ تامین 
می شود. الزم بذکر است از پالکهاي 1701 و 3090 بصورت تجمیعی استفاده می گردد، 
همچنین مساحت وضع موجود ملک با توجه به انجام شدن بخشی از عقب نشینی توسط 
مالک از مجموع مساحت دو سند کمتر می باشد (مساحت وضع موجود 216.23 مترمربع) . 
به سطح تقریبی 100 مترمربع از «وضع موجود» دو پالك در تعریض قرار دارد. الزم به ذکر 
است قبال راي تخریب کمیسیون ماده صد به شماره 4/93/733 - 1393/09/29 را دریافت 

/نموده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا
--------------------------------------------------------

با احترام، طی بازدید مجدد در تاریخ 94/07/25 مشاهده شد که کل محدوده فضاي باز ، به 
وسیله ایرانیت سربندي شده همچنین نمایشگاه اتومبیل جمع آوري گردیده و حالیه به 
صورت «فروشگاه فرش» فعالیت صنفی دارد (داراي تابلو از نوع بنر معمولی و نورپردازي 
شده منصوب روي دیوار به ابعاد تقریبی 2*10 متر). لذا گزارش فوق بر اساس تخلف مجدد 

: مالک به صورت ذیل بروزآوري می گردد
احداث یک باب مغازه با مصالح فلزي به مساحت 165.95 مترمربع به ارتفاع 5 متر داراي -1

.بالکن به مساحت 34.56 مترمربع
احداث یک باب ساختمان جداساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد به مساحت کلی 42.76  -2
مترمربع با مصالح بتنی (واحد اول جهت انبار تجاري و واحد دوم جهت دفتر فروش)

.توسعه بناي مغازه قدیمی به سطح 13.4 مترمربع -3
.مشمول 4 واحد کسري پارکینگ تجاري است -4
/مراتب جهت دستور تقدیم می گردد. /ع.ا

--------------------------------------------------------
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از بابت موارد تخلف فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/3894 مورخه 
1397/02/04 می باشد. الزم به توضیح است مطابق فرم تحلیل ارسالی و فرم کاربري ها 
،قسمتی از تخلفات مربوط به سال 92 و قسمتی مربوط به سال 94 بوده که به تفکیک بیان 
شده است. همچنین کارشناس رسمی دادگستري طی گزارش مورخه 1394/09/22 

ارزشگذاري بناي تجاري را به همین صورت به تفکیک زمان وقوع تخلف در سالهاي 92 و 94
 انجام داده است. پس از آن در تاریخ 96/12/20 هیئت کارشناسی سه نفره مجددا اقدام به 
ارزیابی نموده و قدمت بنا را به طور کلی سال 92 اعالم نموده ، که پس از آن راي کمیسیون 
بر اساس این ارزشگذاري صادر گردیده است. حالیه با توجه به اینکه در متن راي کمیسیون 
قدمت به صورت نوشتاري سال 1394 قید شده ، مالک جهت محاسبه و پرداخت عوارض 
درآمدي (که مبناي محاسبه را متن راي قرار می دهد) درخواست اصالح انشاي سال وقوع 

/تخلف در راي کمیسیون ماده صد را دارد./ع.ا
--------------------------------------------

احتراما در پاسخ به نامه شماره 8121 مورخه 97/05/01 صادره از دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد، به اطالع می رساند راي صادره از آن کمیسیون محترم براساس قیمت گذاري هیئت 
کارشناسی سه نفره در تاریخ 96/12/20  صادر شده ، و قیمت درج شده در جریمه الیحه 
صرفا بر اساس نوع مصالح مندرج در فرم کاربري بوده که در راي صادره دخیل نشده، 
همچنین در زمان ارسال پاسخ قبلی ، بدیهی است که هیچگونه تغییري در نوع مصالح 
نسبت به گزارش اولیه توسط واحد شهرسازي ایجاد نشده و مغایرت ایجاد شده احتماال به 
دلیل بروزآوري سیستم سرا و تغییرات در محاسبه فرم جریمه الیحه می باشد. لذا گزارش 

/فوق مجددا ارسال می گردد. /ع.ا
--------------------------------------------

احتراما در پاسخ به نامه شماره 64806 مورخه 1397/05/19صادره از دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد، با توجه به اینکه سال وقوع تخلف بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستري قبال 
در فرم تحلیل به سال 92 تغییر یافته است، و اینکه تغییر ارزش معامالتی مندرج در جریمه 
الیحه ، در سامانه سرا از دسترسی واحد شهرسازي خارج است لذا پرونده مجددا به واحد 

 .تخلفات ارجاع می گردد
----------------------------------

.پیرو تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 105174-97/06/03 مجددا ارجاع گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,714,666,800(یک میلیارد و  هفتصد و  چهارده میلیون و  

ششصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 291.61  1.75
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/06/20 4/97/6678 تجدید 
نظر

-
منظریه-بلوا
رآزادي-8
متري

4-3-10107-44-1-0-0 66
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با توجه به محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي درخصوص تخلف اعالمی بابت 
مقدار بناي داخل تراکم به متراژ 725.65 مترمربع ، باتوجه به اینکه نامبرده به موجب 
پروانه ساختمانی شماره 17- 1396.03.29 مبادرت به احداث بنا نموده است لذا اقدام 
نامبرده برخالف مدلول پروانه نبوده، مراتب تخلف به نظر کمیسیون محرز و مدلل 

نیست لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 725.65 3360000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 17 مورخ 
1396/03/29 به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام 
زیرشیروانی با زیربناي 725.65 مترمربع می باشد. پس از آن بابت تخلفات ساختمانی شامل 
اضافه بنا در طبقات و احداث یک طبقه مازاد داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 4/97/6678 مورخ 1397/06/20 مبنی بر جریمه نقدي در 
خصوص اضافه بنا در طبقات و تخریب طبقه مازاد احداثی می باشد. پس از آن به استناد 
دادنامه دیوان عدالت اداري شماره 9809970903300005 مورخ 1398/01/05 حکم به ورود 
شکایت متقاضی و الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد صادر شده است. حالیه عطف به تصمیم 
شعبه شماره 3 کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/98/10565 مورخ 

:1398/10/07 آخرین گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندسین ناظر به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 48.96 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 215.16 مترمربع -2
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 182.54 مترمربع -3

کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی در طبقات همکف تا چهارم به  -4
مساحت 27.49 مترمربع

به دلیل تجاوز مساحت هر یک  انباري ها از 5 مترمربع، داراي مازاد بر تراکم به مساحت  -5
.15.97 مترمربع می باشد

با توجه به عدم رعایت ضوابط پروانه ساختمانی مرحله اي، پروانه ساختمانی مرحله اول   -6
فاقد اعتبار است و کل زیربناي پروانه مرحله اول به مساحت 725.65 مترمربع به صورت 
خالف ساختمانی در حد تراکم گزارش می گردد. (لیکن با توجه به تغییر ضوابط و حذف 

پروانه مرحله اي، این آیتم از فهرست تخلفات ساختمانی حذف می گردد.)
نظر به افزایش طبقالت از چهار طبقه به پنج طبقه، با توجه به نقشه هاي معماري ارائه   -7
شده مساحت ایستگاه مشترك (به استناد ضوابط ایمنی) تامین می گردد لیکن اظهار نظر 

.نهایی در این خصوص منوط به اتمام عملیات ساختمانی است
به مساحت 50.54 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد. برابر ضوابط  -8
.جدید و جانمایی ارائه شده در نقشه هاي معماري، حد نصاب فضاي سبز رعایت می گردد
با توجه به عدم رعایت ضوابط عرض درب پارکینگ، و جانمایی درب به طول 5.5 متر،  -10
.یک واحد کسري پارکینگ صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي گزارش می گردد
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شایان ذکر است گزارش تخلفات ساختمانی از سوي مهندسین ناظر ارائه نشده است. به 
استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است  و پنج واحد پارکینگ مورد نیاز برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده تامین می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ارشد والدي موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث انباري بمساحت 2.54 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 889000(هشتصد و  هشتاد و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 2.54  0.5
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6684 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خ آبان - ك 

پائیزان 5

4-1-10544-84-1-0-0 66
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 23 مورخ 1396/04/22 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به اضافه انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 460.35 
مترمربع صادره شده است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 23 مورخ 1396/6/15
میباشد.ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 
خارج از مدلول پروانه در طبقه همکف به سطح 2.54 متر مربع به جهت افزایش سطح انباري 
بیش از 5 متر مربع میباشد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه 
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 

مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات و سوابق موجود در پرونده و با توجه به اعالم شهرداري طی 
نامه شماره 4/33/649212 مورخ 97/04/19 مبنی بر اینکه تخلف اعالمی همزمانساز 
بوده است لذا با عنایت به اینکه بخش عمده از ملک داراي راي جریمه از سوي 
کمیسیون تجدیدنظر می باشد حسب نظریه کارشناس طی شماره 4/538 مورخ 
97/06/14 متراژ تخلف را 424/94 متر مربع و ارزش آنرا به مبلغ 3/552/862/000 
ریال اعالم نموده است که مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز 
نمی گردد و مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 

424/94 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب 
نظریه کارشناس به بمبلغ 710572400(هفتصد و  ده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو 

هزار و  چهارصد)  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 424.94  0
 

1200000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/21 4/97/6686 بدوي جاده -
فومن-روبرو
ي تخته سه 
-ال

4-1-10668-18-1-0-0 66
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 117-85/05/04 به صورت نمایندگی 
ایران خودرو صادر گردیده است که در تاریخ 86/08/20 پروانه فوق به صورت نمایندگی 
ایران خودرو در یک طبقه بر روي پیلوت ،پیلوت شامل بالکن ، بانضمام زیر زمین به زیر بناي 
کلی 5567.05 مترمربع اصالح گردیده استدر مرحله احداث سقف زیر زمین داراي گواهی 
عدم خالف به شماره 78292-88/02/27 می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

.برداري می باشد
سابقا از بابت اضافه بنا به سطح 90 مترمربع در زیر زمین و  اضافه بنا به سطح 774.45 
مترمربع در همکف و افزایش ارتفاع نمایشگاه به 8 متر و افزایش بنا به سطح 546 مترمربع 
از حیث تبدیل بالکن به طبقه اول  و افزایش بنا در طبقه اول و دوم به سطح 241.5 مترمربع 
و احداث بالکن در سوله به سطح 70 مترمربع و تبدیل سربندي به بام تهرانی به سطح 276 
مترمربع ،داراي راي بدوي و تجدید نظر به صورت تخریب بوده که پس طرح در دیوان ،داراي 
راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 8267-96/12/26 مبنی بر رجریمه نقدي می 

.باشد
با توجه به توضیحات فوق و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مابالتفاوت بنا  ***

:به صورت زیر می باشد
 اضافه بناي تجاري همزمانساز به سطح 422.94 مترمربع -1

مطابق پروانه و نقشه هاي منضم به صدور پروانه داراي بالکن به سطح 743 مترمربع بوده  -2
که بدلیل عدم رعایت ارتفاع مطابق نقشه هاي معماري تایید نظام هنگام صدور پروانه ، ارائه 
شده توسط متقاضی ،  به سطح 615.86 مترمربع از آن احداث نگردیده است و ارتفاع همکف 
به 8 متر افزایش یافته که در قسمتی از همکف عمال به صورت ساختمان اداري دو طبقه 

احداث گردیده است
یک کیوسک نگهبانی به مساحت تقریبی 2 مترمربع در قسمت عقب سازي احداث   -3
گردیده است که از بابت آن سوابقی موجود نمی باشد(پس از تصحیح نقشه برداري مساحت 

دقیق آن اعالم می گردد)
: با توجه به بازدید عمل آمده نکات زیر قابل ذکر می باشد ***

مساحت بالکن درج شده در ردیف طبقه همکف پروانه به علت اشتباه نگارشی ،مرتبط با  -1
نیم طبقه می باشد لذا مساحت 48 مترمربع در نیم طبقه لحاظ گردیده است

در کروکی ثبتی ارائه شده شکل هندسی پالك فوق با شکل هندسی هنگام صدور پروانه  -2
که به صورت مستطیل می باشد مغایرت دارد

(10متر عقب سازي ) به جهت راي کمیسیون ماده پنج ،در ضلع حد غرب 5.48 متر و در  -3
حد شرق 1.22 متر رعایت نگردیده است
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در حد شمال پالك در طبقه زیرزمین بازشو احداث گردیده که طبق سند به پالك منتهی  -4
می باشد لیکن متقاضی کروکی تفکیکی ارائه نموده که در آن به صورت دست خط به کوچه 
اصالح گردیده است که در این خصوص نیاز به استعالم از اداره مربوطه می باشد

افزایش ارتفاع زیر زمین به طور میانگبن از 3.5 متر به 3.8 متر -5
افزایش ارتفاع طبقه همکف از 5.4 متر به 8 متر (ارتفاع همکف به 8 متر افزایش یافته که  -6
در قسمتی از همکف عمال به صورت ساختمان اداري دو طبقه احداث گردیده است)

بر روي قسمت خارجی دیوارپیرامون در حد غرب ملک تعدادي پنجره ایجاد گردیده که  -7
با توجه به سند به پلک غیر منتهی می باشد در این خصوص متقاضی اذعان می دارد که در 
کروکی ثبتی اصالحی به کوچه اصالح گردیده است که در این خصوص نیز نیاز به استعالم از 
اداره مربوطه می باشد(در همین راستا داراي سابقه ثبت شده شکایت توسط مالکین حد 

غرب در شهرداري می باشد)
.با توجه به سوابق درز انقطاع با پالك حد شرق  رعایت نگردیده است -8

برابر خط پروژه شماره 2180 مورخه 97/04/13 فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد به پیوست  *********************
:درخواست کارشناس رسمی دادگستري ،گزارش زیر تقدیم  می گردد

زیربناي پروانه صادر شده 5567.05  مترمربع
سوابق پرداخت تخلف ساختمانی 1997.95 مترمربع (قابل ذکر است کل مساحت اعالم شده 
جزء زیربنا می باشد و به مساحت کل زیربنا اضافه می گردد(در زمان ارسال به کمیسیون 

(آیتم تبدیلی نداشته است
(زیربناي اجرا نشده بر اساس پروانه 615.86 مترمربع (بالکن در ارتفاع 2.40 اجرا نشده است

کل زیربناي سابقه دار      7374.08-6949.14 (1997.95+5567.05)-615.86=6949.14
اضافه بناي همزمانساز تجاري  7374.08-6949.14=424.94

: اضافه بنا به تفکیک طبقات ***
اضافه بنا در طبقه اول و  دوم مجموعا به سطح 345.88 مترمربع
اضافه بنا در طبقه سوم (تراس رو باز تجاري) به سطح 77.06 مترمربع
اضافه بنا به سطح 2 مترمربع به صورت احداث کیوسک نگهبانی

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي احمد مقدسی کاسانی محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 17/72 

متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 12758400
(دوازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 17.72  0.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6688 بدوي رشت - 
احمدگوراب 
- خیابان 
حسن زاده 
- نبش الله 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی فوق پروانه ساختمانی به شماره 8029/1/1/3628 مورخ 
1391/8/23 به صورت 2 طبقه بر روي زمین و زیربناي کلی 176.48 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در طبقه همکف در مرحله بهره برداري و در طبقه اول درمرحله 
:سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي تخلفات بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 4.03 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.14 مترمربع-2

احداث کنسول در طبقه اول به سمت معبر 12 متري در ارتفاع 2.6 متري و به سطح 3.02 -3
.متر مربع

.احداث راه پله به بام به سطح 10.54 متر مربع-4
در نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه داراي 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط بوده -5
و حالیه در وضع موجود پاسیو اجرا گردیده که حداقل ابعاد آن رعایت نگردیده است لیکن 

.داراي هیچگونه اشرافیت به پالك مجاور نمیباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشدقابل ذکر است مساحت زمین در زمان صدور 
پروانه 150 متر مربع بوده و حالیه مالک پس از واگذاري قسمتی از زمین خود به پالك مجاور 
داراي زمین به مساحت 97.16 متر مربع میباشد.داراي مازاد بر تراکم به سطح 52.84 متر 
مربع جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی 
میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست حفاري گاز بر روي 
آسفالت قدیم به طول 1 متر و زمین خاکی به طول 3 متر را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و لذا راي بدوي جریمه بملغ 8,618,000(هشت میلیون و  ششصد و  هجده هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 27.8  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/20 4/97/6702 تجدید 
نظر

رشت 
عینک 
نخودچر خ 
اسدآبادي 
چهار خ 
پاسداران 
کوچه 
موسوي 
سمت راست
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم با اعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1 به 
ضریب 0.5) جریمه بمبلغ 77,035,000(هفتاد و  هفت میلیون و  سی و  پنج هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 49.7  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی در حال احداث به صورت یک 
طبقه روي کرسی که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به 
مساحت تقریبی 77.5 مترمربع در صددرصد سطح اشغال احداث گردیده است. ساختمان با 
سازه بتن مسلح و در حد سفتکاري در حال احداث بوده و قدمت احداث بنا سال 1395 
تخمین زده می شود. به استناد خط پروژه 2147 مورخ 1397/05/15 به مساحت 42.75 
مترمربع از اعیان در تعریض واقع شده است که از این مقدار به مساحت  29.75 مترمربع در 
تعریض خیابان 18 متري آتی و به مساحت 13 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري حد غرب 
و جنوب و پخ دو گذر واقع شده است. برابر نقشه هاي ارائه شده به مساحت 27.8 مترمربع 
داخل تراکم و به مساحت 49.7 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد. برابر نقشه هاي ارائه شده 
یک واحد پارکینگ مورد نیاز تامین میگردد لیکن اظهار نظر نهایی مستلزم اتمام عملیات 
ساختمانی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي بهرام حبیبی طالقانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 16.33 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ 55522000(پنجاه و  پنج میلیون 
و  پانصد و  بیست و  دو هزار )  ریال محکوم و اعالم میدارد. ضمنا  در اجراي تبصره 6 
قانون فوق االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 16.33  4
 

850000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/6711 بدوي رشت 
حمیدیان 
انتهاي بلوار 
نبش 

 جمهوري 2
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز به مساحت 17 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4640 مورخه 80/07/26 میباشد که جهت اظهار نظر واحد 
محترم خالف تقدیم میگردد.حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي مابه 

:تفاوت به شرح زیر است
 داراي کاهش بنا در مغازه به مساحت 0.67 مترمربع -1

احداث یک طبقه تجاري بر روي مغازه موجود به مساحت 16.33 مترمربع به قدمت -2
تقریبی 10 سال که به وسیله باالبر جهت استفاده بالکن مغازه فوق مورد استفاده قرار 

.میگیرد
.مغازه فوق به شغل خواربار فروشی بوده وفاقد تابلو است

برابر خط پروژه شماره 1245 مورخه 97/06/18 ضمیمه شده پالك فوق کال در مسیر خیابان 
20 متري قرار دارد.///ي.ث

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1359) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 117956 مورخ 97/6/19 به مبلغ 30/303/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 33/67 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 6060600(شش میلیون و  شصت هزار و  

ششصد)   ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 33.67  0
 

55000  , 1359 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/10 4/97/6714 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیان - 
سمت راست 
-جنب 
 آرایشگاه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 
مهندس کریم قربانی نژاد به مساحت تقریبی 84.12 مترمربع داراي اعیان خالف ساز به 
صورت دو باب مغازه به مساحت تقریبی 33.67 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 
38 سال میباشد که مدارکی از بابت اعیان از طرف متقاضی ارائه نشده است که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 97/05/04 ضمیمه شده 
پالك فوق به مساحت تقریبی  14.80 مترمربع در تعریض خیابان 16 متري وکوچه 6 متري 
قرار دارد.یک باب از مغازه ها به مساحت 17.55 مترمربع به شغل چوب بري وداراي تابلو به 
مساحت 0.21 مترمربع وبه ارتفاع 0.70 متر بوده ودیگري به مساحت 16.12 مترمربع فاقد 

فعالیت وتابلو میباشد. ///ي.ث...97/08/09

66
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص همکف 
بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 197,160,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 31.8  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 4/97/6715 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
منظریه - 
کوچه 
حسینی 
آزاد - بن 
 بست سوم

4-3-10102-92-1-0-0 66
9
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی مرحله اي شماره 68 مورخ 1394/12/12  بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بانضمام زیر شیروانی  انباري با زیربناي 711.40 
مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري است که بر اساس کروکی 
:نقشه برداري ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی بشرح ذیل گزارش می گردد

 %اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 30.51 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 112.83متر مربع (هر طبقه 37.61متر مربع  -2

%)خارج از تراکم و طول 60
 %اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 28.49 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -3

کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 34.01مترمربع -4
مازاد بر تراکم ناشی از  تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح  3.96 مترمربع  -5

در  همکف
کاهش  تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 3 واحد طبقات سوم و چهارم با احداث  -6
 راه پله داخلی از طبقه سوم به چهارم  بصورت دوبلکسی ودر  یک واحد مسکونی می باشد

با توجه به اینکه ملک فوق داراي پروانه احداث مرحله اي بوده  و مالک پس از اتمام -7 
فنداسیو ن پروانه مرحله دوم دریافت ننمودند لذا کل زیربناي پروانه صادره بسطح 711.40

 متر مربع بعنوان اضافه بناي داخل تراکم  گزارش شده است
رعایت پارکینگ می گردد .شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر براي پیلوت و اجراي 
دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.درخواست پروانه احداث مرحله دوم دارند 

.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد

66
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي ، 
به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 123.48 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
2,500,470(دو میلیون و  پانصد هزار و  چهارصد و  هفتاد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 123.48  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/24 4/97/6716 تجدید 
نظر

رشت 
عینک 
-امام 

حسین-چها
ر راه انقالب 
- خیابان 
طالقانی - 
خیابان 
چمران - 
بین بن 
بست ششم 
و هفتم

4-1-10556-34-1-0-0 670

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 8.05 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 116909 
مورخ 97/06/18 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 30.590.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 6118000(شش میلیون و  یکصد و  هجده هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 8.05  0
 

202500  , 1380 احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  2,824,875(دو 
میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 13.95  1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج 

میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 95.93 مترمربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی با پوشش 100% به انضمام یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 8.05 متر مربع 
با قدمت سال 80 و با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است .حالیه مالک بدون مجوز و با 
قدمت سال 87 اقدام به احداث یک طبقه بر روي سازه قدیمی به زیربناي 49.56 متر مربع و 
از جنس بتن آرمه نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.برابر خط 
پروژه شماره 701 به سطح 3.52 متر مربع از اعیان در تعریض پخ بین دو گذر قرار دارد.از 
اعیانات به سطح 123.48 متر مربع داخل تراکم و به سطح 13.95 متر مربع خارج از تراکم 
وبه سطح 8.05 متر مربع به صورت تجاري میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم 

.موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

670

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 4,680,000(چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 14.4  2
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6731 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
دوم-گلستا
ن 3-کوچه 
دوم

4-2-10410-193-1-0-0 671

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1,228,500(یک میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 75.6  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 4,062,500(چهار میلیون و  

شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

162500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه 108 مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به زیربناي 
تقریبی 90 متر مربع  با مصالح آجري و با قدمت سال 79 احداث گردیده است (همچنین با 
قدمت تقریبی سال 93 اقدام به بازسازي اعیانات نموده است).داراي یک واحد کسري 
پارکینگ میباشد.به جهت استقرار پالك در انتهاي بن بست فاقد عقب نشینی میباشد.قابل 
ذکر است در صفحه حدود و مشخصات حد شرق منتهی به پالك قید گردیده لیکن در وضع 
موجود داراي راه دسترسی به کوچه به طول تقریبی 2 متر میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

671

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 205,228,800(دویست و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40.72  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/03 4/97/6733 بدوي بلوار ش -
تندگویان-
خ ش 
-اصغري

4-1-10750-18-1-0-0 67
2

در خصوص 44.88 متر مربع تخلف بابت افزایش واحد نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
ان اظهارنظر می گردد.

جریمه 44.88 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 61 مورخ 1396/09/25به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر 
شیروانی با زیربناي 573.15 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف به 
مساحت 6.97 مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها بوده و 
متعاقب آن پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 645955 مورخ 1397/03/19 به صورت 
سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر شیروانی با 
زیربناي 573.92 مترمربع صادر گردیده است. حالیه برابر بازدید به عمل آمده، ساختمان در 
مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس افشین رادمهر گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 24.39 مترمربع ( 8.13 مترمربع در هر طبقه) -1

کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به  -2
مساحت 12.81 مترمربع (4.27 مترمربع در هر طبقه)

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد که بنا بر ضوابط طرح تفصیلی به  -3
مساحت 44.88 مترمربع به عنوان مساحت تخلف افزایش تعداد واحدها در طبقه دوم 

.گزارش می گردد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.52 مترمربع -4

در مقایسه با پروانه مرحله اول به مساحت 1.93 مترمربع اضافه بنا در همکف احداث  -5
شده است لیکن با توجه به این که در زمان اخذ پروانه مرحله دوم، اضافه بنا در همکف، 
6.97 مترمربع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش شده است لذا به مساحت 

.5.04 مترمربع اضافه پرداخت دارد
به استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده مورد 
تایید ناظر معماري، پنج واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. لیکن تایید نهایی منوط به 
اتمام عملیات ساختمانی و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. هم چنین نظر به عدم رعایت 
ضوابط عرض درب پارکینگ و با توجه به تامین پارك حاشیه اي، یک واحد کسري پارکینگ 
صرفا جهت اخذ عوارض گزارش می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

67
2
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 50,954,400

(پنجاه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 10.11  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6734 تجدید 
نظر

دروازه 
الکان-انتها
ي کوچه 
مسعودي-ك
وچه 

قربانی-کوچ
ه باران6

4-3-10182-23-1-0-0 67
3

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/99 - 1396/12/07 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 494.15 مترمربع صادره شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام اجراي فونداسیون است و تا این مرحله با توجه به موقعیت میلگردهاي انتظار 
ستون و نقشه هاي معماري ارایه شده ، به سطح تقریبی 10.11 مترمربع در همکف اضافه بنا 
خواهد داشت. سطح اشغال بنا (با فرض همان مقدار راه پله مندرج در پروانه) از 54.39% به 
60.52% افزایش یافته است. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی می باشد. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی بدون 

/عقب نشینی صادر شده است. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  245212800(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  دوازده هزار 

و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.98  1
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6741 تجدید 
نظر

رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
رجایی-بن 
بست اول - 
سمت راست

4-2-10281-12-1-0-0 67
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 47 - 96/08/01 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 512.75 مترمربع صادره شده است. ساختمان در مرحله 
اتمام سفت کاري است. قبال از بابت اضافه بنا به سطح 13.84 مترمربع در همکف و بناي 
داخل تراکم به سطح 122.75 مترمربع به دلیل عدم رعایت پروانه 3 مرحله اي داراي سوابق 
در بایگانی تخلفات بوده و پس از آن پروانه مرحله دوم به تاریخ 1396/11/28 دریافت نموده 
است. حالیه با توجه به نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بنا نسبت به سوابق فوق به شرح 

 :زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.16 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 20.85 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 20.85 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 20.85 مترمربع -4

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 10.27 مترمربع.( در همکف 1.72 مترمربع و در  -5
طبقات اول تا سوم هر کدام 2.85 مترمربع)

پارکینگ تامین می شود. داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 5.16 مترمربع می 
باشد. سطح اشغال بنا از 54.97% به 67.78% افزایش یافته است. پروانه ساختمانی با 3.46 
مترمربع عقب نشینی صادر شده که باید هنگام پایانکار رعایت گردد. اعالم زیربناي نهایی 
موکول اتمام عملیات و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی و رعایت کلیه ضوابط 

/منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

67
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22781250(بیست و  دو 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/31 4/97/6745 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان هنر 
پرور - 
ساختمان 
 اشکان

4-1-20412-441-1-0-0 67
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 109,213,313(یکصد و  نه میلیون و  دویست و  سیزده هزار و  سیصد و  

سیزده) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 119.85  2
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 117640 مورخ 97.06.19 معادل 12,974,400(دوازده 

میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 12.72  0
 

455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1397/06/31 4/97/6745 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان هنر 
پرور - 
ساختمان 
 اشکان

4-1-20412-441-1-0-0 67
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 5,293,907(پنج میلیون و  دویست و  نود و  سه هزار و  نهصد و  هفت) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 116.19  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نسق نامه ارایه شده 
108.62مترمربع می باشد. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان 3 اشکوبه به صورت 3 واحد 
مسکونی و یک واحد تجاري به زیربناي کل 236.04 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت سال 

: 85 احداث شده است. تخلفات ساختمانی به شرح زیر است
.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم در پهنه بندي مربوطه به سطح 116.19 مترمربع -1
.احداث بناي بدون مجوز خارج تراکم در پهنه بندي مربوطه به سطح 42.15 مترمربع -2

.احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در پهنه مربوطه به سطح 77.7 مترمربع -3
.تبدیل قسمتی از پیلوت احداثی به یک واحد تجاري به سطح 12.72 مترمربع -4

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی -5
برابر خط پروژه شماره 869 به سطح تقریبی 8.23 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض  

/معبر 12متري قرار دارد. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 305,289,600(سیصد و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه هزار و 
 ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.43  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/6746 بدوي رشت - 
استقامت - 
کوچه زاد 
فالح

4-2-10120-56-1-0-0 67
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره  56-96/09/04 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی به زیر بناي 557.06 مترمربع صادر گردیده است .در 
مرحله اتمام فنداسیون داراي گواهی عدم خالف به شماره 646288 می باشد.عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

:صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.57 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 10.78 مترمربع به  -1

صورت سایه کنسول احداثی در طبقه دوم می باشد)
  اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.57 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.57 مترمربع -4

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 9.93 مترمربع -5
ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.27 مترمربع می باشد،بعه علت عدم تغییر 
در چیدمان پارکینگ ،تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.سطح اشغال در همکف تغییر 
ننموده اضافه بنا ناشی از احداث کنسول در طبقه دوم و سوم می باشد.هنگام صدور پروانه 
به سطح 19.45 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می 
باشد.الزم به ذکر اعالم زیربناي نهایی و هرگونه تخلف احتمالی منوط به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید نظام می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

67
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات 
همکف الی چهارم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,414,022,400(یک میلیارد و  چهارصد و  چهارده میلیون و  بیست و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 140.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 4/97/6747 بدوي -
منظریه-آزا
دي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-19-1-0-0 67
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخه 96/11/04 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیربناء  798.15 مترمربع 

میباشد.بعد از آن در مرحله اجراي فونداسیون داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 25.49 
مترمربع نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 

4/97/6546 مورخه 97/06/06 مبنی بر جریمه بوده (که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف 
میباشد)ومتعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 647181 مورخه 97/06/25 به 
زیربناء 823.64 مترمربع میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي بتون ریزي 

ستونهاي طبقه 5 وقالب بندي سقف این طبقه بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده 
: داراي خالف به شرح زیر میباشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1.18 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات 1و2و3و4 به مساحت 134.64 مترمربع (هر طبقه به مساحت  33.66 -2

مترمربع)
 اضافه بنا  به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 172.66 مترمربع-3

به مساحت 5.64  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -4
بناي مفید در طبقات

به مساحت 14 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 16.50 مترمربع رعایت فضاي باز -5
.نشده است

تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 5 افزایش یافته وفعال برابر نقشه هاي ارائه شده فاقد 
کسري پارکینگ میباشد(داراي 6 باب پارکینگ در نقشه ارائه شده است)..سطح اشغال 
مطابق پروانه 63.40 درصد بوده وحالیه به مقدار  73.79 درصد میباشد که به مقدار 10.39 
درصد افزایش یافته است(محاسبه درصد سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور 

میباشد).فعال با توجه به عملیات ساختمانی در حد طبقه 5 ،انباري زیرشیروانی اجرا نشده 
است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها 
وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی 
نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در 

جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.///ي.ث

67
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد . 

ردتخلف 225  0
 

130000  , 1375
 , 1394

مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 4/97/6749 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
اقدامی - 
نبش کوچه 
 هنر پرور

4-1-10733-16-1-0-0 67
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید

احتراما برابر اخطاریه ماده 42 پیوست به شماره 1232,1234/ن1/م4  مورخه 961/8/و طی 
بازدید و کارشناسی علی الراس به عمل آمده این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به 
مساحت تقریبی عرصه 150مترمربع میباشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث بناي نوساز 
بدون مجوز درسال 94 بصورت سه واحد تجاري و یک واحد ویالیی قدیمی ساز سال 75 به 

 :شرح زیر را نموده اند
طبقه همکف :  مساحت تقریبی اعیان تجاري سه باب مغازه58.40مترمربع میباشد شامل  - 1
:1- یک باب مغازه به مساحت تقریبی 14 مترمربع مورداستفاده جهت  شغل بنگاه معامالت 
ملکی 2- یک باب مغازه به مساحت تقریبی 18 مترمربع مورداستفاده جهت  شغل قهوه خانه 
3- یک باب مغازه  در طبق باالي روي مغازه قهوه خانه  با احتساب راهرو و پله همکف به 
مساحت تقریبی 26.40 مترمربع مورداستفاده جهت  شغل آژانس اتومبیل وکل مساحت این 

.سه واحد تجاري خارج از تراکم میباشد
یک واحد خانه ویالیی قدیمی ساز با قدمت ساخت سال75 به مساحت تقریبی 100 مترمربع 

.و داخل تراکم میباشد
از بابت یک  واحد مسکونی ودوباب مغازه و یک واحد تجاري آژانس 9 ایستگاه کسري 

.پارکینگ دارد
این ملک برابر طرح تفضیلی و کاربري مجازدرمنطقه مسکونی قرار دارد. در خصوص میزان 
عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه 
ونقشه بردار میباشد . شایان ذکر میباشد، میزان دقیق مساحت عرصه واعیانات وتراکم هاي 
مجاز و خارج از تراکم ، متعاقبا درصورت مراجعه مالک و ارائه مدارك مستند وطی 

.کارشناسی مجدد امکان پذیر خواهد بود .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد .

ردتخلف 25  0
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 4/97/6750 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان 
نوبهار - بعد 
از کوچه 
 قبادي

4-2-10235-763-1-0-0 67
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت تقریبی 90 مترمربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
دو اشکوبه به زیربناي تقریبی 180 متر مربع  با قدمت تقریبی سال 80 با مصالح آجري 
احداث گردیده است.حالیه مالک با قدمت تقریبی سال 90 اقدام به تبدیل قسمتی از زیربنا 
به مغازه تجاري به سطح تقریبی 30 متر مربع نموده است.از اعیانات به سطح 40 متر مربع 
داخل تراکم و به سطح 50 متر مربع به صورت احداث تجاري میباشد.همچنین طبقه اول به 
سطح 90 متر مربع به صورت طبقه مازاد میباشد.داراي 1 واحد کسري  پارکینگ مسکونی  
میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت هاي اعالم شده 
حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري پارکینگ بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار 
نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  تهیه خط پروژه 

.امکان پذیر میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1813114800(یک میلیارد و  هشتصد و  
سیزده میلیون و  یکصد و  چهارده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 239.83  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/6752 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
شهرك 
قدس - 
بیست 
متري اول 
-نرسیده به 
خشک 
شویی

4-3-10137-10-1-0-0 680

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 350,700,000(سیصد و  پنجاه میلیون و  هفتصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 208.75  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 65 مورخه 1394/11/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 652.95 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. برابر نقشه برداري و نقشه هاي 
 : معماري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به مدلول پروانه به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41.55 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.15 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.15 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.15 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 49.15 مترمربع -5
.کاهش سطح راه پله و آسانسور در طبقه همکف به سطح 1.68 مترمربع -6

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -7
.مورخ 1390/10/29 به  مساحت 208.75 مترمربع

همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.48 مترمربع می باشد. پروانه 
ساختمانی بدون عقب نشینی صادر شده ، ضمنا سطح اشغال بنا از 55.88% به %79.56 
افزایش یافته است. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از عملیات 
ساختمانی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. ضمنا اظهارنظر نهایی در 
خصوص پارکینگ پس از آزمون عملی پارك در محل در هنگام پایانکار انجام خواهد شد. 
رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام و کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا

680

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه اعتراضیه و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث سایبان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 23997400(بیست و  سه میلیون و  

نهصد و  نود و  هفت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.67  1
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/6756 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس-20
متري(شهی
د 

بهشتی)(نب
ش خ 12 
-متري)

4-3-10139-3-1-0-0 681

با توجه به گزارش کارشناس مورخ 97/05/29 و با عنایت به اینکه بناي احداثی به 
صورت سایبان جهت تامین پارکینگ مورد تایید قرار گرفته و باستناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها مورد حکم جریمه واقع شده است لذا راي بدوي (حکم جریمه به 
مبلغ 84.000.000 میلیون ریال براي کسري یک قطعه پارکینگ ) بال اثر و به رد آن 

اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 105 مورخه 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام  زیر شیروانی) به زیربناي کلی 575.3 
متر مربع صادر شده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و از بابت اضافه بنا 
در طبقه همکف به مساحت 8.4 مترمربع ، اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.4 مترمربع ، 
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم هر طبقه به سطح 16.95 متر مربع، مازاد بر تراکم  به 
سطح 11.85 متر مربع از بابت تبدیل فضاي را پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی 
درطبقات همکف الی چهارم ، مازاد بر تراکم به سطح 1.06 متر مربع از بابت عدم رعایت 
حداکثر سطح انباري در طبقه زیرشیروانی ، تراکم اعطایی هنگام صدور پروانه به سطح 
152.45 متر مربع داراي گواهی عدم خالف به شماره 639791 مورخ 97/03/22 میباشد.در 
بازدید مشاهده گردید که مالک به جهت تامین پارکینگ اقدام به احداث سایبان از جنس 
خرپاي فلزي در حیاط مشاع به مساحت 19.67 متر مربع نموده است.(قابل ذکر است در 
صورت موافقت کمیسیون با احداث سایبان ملک فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد.)حالیه 
متقاضی درخواست صدور پایانکار ساختمانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد .

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 4/97/6759 بدوي رشت - 
شیون 
فومنی - 
سلیماندارا
ب - ده 
متري 
قبادي - 
روبروي 
سالن 
آرایش 
سوگل - 
ساختمان 
محمد 2

4-3-10260-95-1-0-0 68
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 120 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 4 طبقه روي همکف در مرحله بهره برداري با اسکلت بتنی با 
قدمت تقریبی در سال 1393 و داراي زیربنا به مساحت تقریبی 630 متر مربع با پوشش 100 
درصد در عرصه که از این مقدار داراي کنسول بسمت شارع عام در طبقات 2 و 3 و 4 
مجموعا بمسات 30 متر مربع  و داراي سقف تراسی در طبقه 4 بمساحت 30 متر مربع 
:میباشد . لذا خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده به شرح زیر میباشد

احداث بناي تجاري در همکف بمساحت 30 متر مربع در  مرحله بهره برداري بشغل  -1
.فروش لوازم آرایشی بهداشتی میباشد

احداث بناي خالف ساز خارج از تراکم در همکف و طبقه اول به مساحت تقریبی 36 متر  -2
مربع

احداث بناي خالفساز و داخل تراکم در همکف و طبقه اول  مجموعا بمساحت 174متر  -3
 مربع

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط جدید میباشد -3
احداث طبقه مازاد در طبقه دوم بمساحت 130 متر مربع که از این مقدار بمساحت 10 متر  -4

.مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام میباشد
احداث طبقه مازاد در طبقه سوم بمساحت 130 متر مربع که از این مقدار بمساحت 10 متر  -5

.مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام میباشد
احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 130 متر مربع که از این مقدار بمساحت 10  -6
متر مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام و بمساحت 30 متر مربع بصورت سقف تراسی 

.میباشد
مکان بازدید شده داراي اخطاریه بشماره 3/1290/ن-1395/11/11 از ناحیه 3 شهرداري 

منطقه 4 میباشد. به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا 
اظهار نظر دقیقتر در خصوص کسري پارکینگ و تعداد واحدها و مقدار عقب نشینی بعد از 
انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم 

//خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

68
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع سابق بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

ردتخلف 75  0
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 4/97/6760 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري

4-1-10725-1-1-40-0 68
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب مغازه(حجره )به مساحت 142.60 مترمربع قطعه 19 
تفکیکی داراي بالکن همزمان ساز که از بابت آن داراي بالمانع به شماره 2/33/16919 مورخه 
 75/08/21 میباشد.داراي شغل بارفروشی میوه بوده وداراي  تابلو به مساحت 1.20 مترمربع 
وبه ارتفاع 0.80 متر میباشد.با توجه به موقعیت پالك فوق که در داخل میدان تره بار بوده 
،بنابراین فاقد عقب نشینی میباشد(بر پالك منتهی به عرصه مشاعی میدان است)
از بابت خالف تبدیل مغازه فوق به 2 باب حجره داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 4/97/6760 مورخه 97/07/03 مبنی بر تخریب واعاده به وضع سابق بوده که با توجه 
به بازدید مجدد در مورخه 97/07/29 متقاضی اقدام به تخریب دیوار وفنس جداکننده بین 
دو باب مغازه نموده وحالیه پالك فوق فاقد خالف میباشد که جهت اظهار نظر واقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...97/07/30
ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 

میگردد .
ردتخلف 50  0

 
3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1397/06/31 4/97/6764 بدوي رشت - 

حمیدیان - 
خیابان 
اقدامی - 
فرعی اول 
-سمت چپ 
- ملک 
پنجم  سمت 
راست

4-1-20605-23-1-0-0 68
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه پیوست به شماره 12171/ن1/م4  مورخه 9616/8/و طی بازدید و 
کارشناسی علی الراس به عمل آمده این ملک ، قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 
تقریبی 139.50 مترمربع میباشد که مالک در سال92 اقدام به احداث بناي بدون مجوزنوساز 
بااسکلت بتنی و اشغال صددرصد عرصه بصورت یک طبقه بر روي سوئیت مسکونی ومغازه 

 :به شرح زیر نموده اند
مساحت اعیانی در طبقه همکف 98مترمربع  و به صورت یک باب مغازه به مساحت 12 - 1

 .مترمربع و باقیمانده یک واحد سوئیت به مساحت88مترمربع میباشد
مساحت اعیانی در طبقه اول با احتساب کنسول (به ابعاد 7.00*0.50) به مساحت 98 - 2
مترمربع در یک واحد مسکونی که به مساحت 78.40 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 

.23.10مترمربع خارج از تراکم میباشد
درمجموع ازکل مساحت 199.50مترمربع بناي این ساختمان ، به مساحت 78.40مترمربع 
داخل تراکم وبه مساحت 121.10مترمربع خارج از تراکم میباشد.ازبابت دوواحد مسکونی برابر 

 .ضوابط سال ساخت دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد
برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در گستره تجاري اداري خدماتی و محله اي  قرار 
دارد. در خصوص میزان عقب نشینی در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان 
محترم واحد خط پروژه ونقشه بردار میباشد . شایان ذکر میباشد، تمامی مساحت هاي فوق 
براساس تقریب میباشد و میزان دقیق مساحت هاي عرصه واعیان وتراکم هاي مجاز و خارج 
از تراکم وپارکینگها ، متعاقبا درصورت مراجعه مالک و ارائه مدارك مستند وطی کارشناسی 
.مجدد وارد و امکان پذیر خواهد بود ،مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

68
4

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع سابق بناي تجاري ، کسري پارکینگ منتفی 
اعالم میگردد .

ردتخلف 75  0
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/03 4/97/6771 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري

4-1-10725-1-1-4-0 68
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده یک باب مغازه(حجره )به مساحت  130.40 مترمربع قطعه 32 تفکیکی ،داراي 
بالمانع به شماره  2/33/19856 مورخه 80/08/21 میباشد..داراي شغل بارفروشی میوه وفاقد 
.تابلو میباشد.در صورت لزوم جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
قبال به صورت خالف اقدام به تبدیل مغازه فوق به دو باب مغازه نموده بود که از بابت آن 
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/6771 مورخه 97/07/03 مبنی بر 
تخریب بنا بوده که با توجه به بازدید مجدد در مورخه 97/08/07 مالک اقدام به برچیدن 
دیوار وفنس بین مغازه نموده وحالیه پالك فوق فاقد خالف میباشد که جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/12

68
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 15,810,000(پانزده میلیون و  هشتصد و  ده هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 5.1  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/06/31 4/97/6772 تجدید 
نظر

رشت - 
پشت 
دخانیات - 
شهریور 8 
- کوچه حق 
شناس - بن 
بست 10 - 
ساختمان 
سه طبقه

4-1-10367-46-1-0-0 68
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی پروانه ساختمانی شماره 6010201310-92/11/05 از بخشداري به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی به زیربناي 283 مترمربع صادر گردیده 
است.سند ثبتی ارائه نگردیده است.برابر نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 50.30 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به سطح 2.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.31 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.31 مترمربع -4

با توجه به ضوابط جاري داراي سه واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
به مساحت 9.83 مترمربع مرتبط با سایه کنسول در طبقه همکف می باشد که جزء زیربنا  *
محاسبه گردیده و اما جزء تخلف محسوب نمی گردد.قابل ذکر است راه پله به بام (خرپشته ) 
احداث نگردیده است.بر اساس پروانه صادره مساحت عرصه 150 مترمربع اعالم شده است 
که پس از مقدار عقب نشینی به سطح 9.5 مترمربع عرصه 140.5 مترمربع باقی می مانده 
لیکن برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت باقیمانده آن 152.48 مترمربع می باشد.بر اساس 
پروانه صادره از بخشداري عقب نشینی رعایت گردیده است لذا به جهت تعیین مقدار عقب 
نشینی در طرح تفصیلی جدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد** باستناد خط پروژه شماره 

.1530-96/12/13 فاقد عقب نشینی می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي و تجدید نطر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و 
تخریب بوده که پس از رد آن توسط دیوان داراي راي جریمه در خصوصوو همه موارد در 
کمیسیون همعرض می باشد.که در این خصوص نیاز به استعالم از واحد تخلفات و درآمد می 
باشد.مالک با قدمت سال جاري اقدام به احداث سایبان فلزي متصل به اسکلت بتنی 
ساختمان به مساحت 2.92 مترمربع جهت تامین یک واحد پارکینگ نموده است که در 
صورت موافقت با سایبان فوق یک واحد کسري پارکینگ در گزارش فوق کسر می 

.گردد.اکنون مالک درخواست بررسی مجدد را دارند

68
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي خلیل حیدري محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بناهاي همزمانساز به مساحت 
33/15 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی بمبلغ 9845550(نه 
میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33.15  1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 4/97/6774 بدوي جاده 
فومن-نخود
--چر

4-1-10536-75-1-0-0 68
7

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت عرصه 
200 مترمربع بوده که در وضع موجود به صورت ساختمان 1طبقه بر روي پیلوت میباشد و از 
بابت اعیانات داراي پروانه به شماره 266 مورخ 77/7/26 و پایانکار به شماره 14502 مورخ 
78/7/07  میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون مجوز اقدام به اضافه بنا به 

:شرح ذیل نموده است
احداث یک باب مغازه به مساحت 18.86 متر مربع و با قدمت سال 91 با مصالح بلوك -1

.(سیمانی( (داراي فعالیت صنفی به شغل پوشاك میباشد
.احداث سایبان فلزي به مساحت 17.85 متر مربع با قدمت سال 2-80

تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 15.3 متر مربع به انباري مسکونی با مصالح بلوك -3
.سیمانی و با قدمت سال 80

فاقد کسري پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 968 فاقد عقب نشینی 
میباشد.مراتب جهت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه و صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/23 4/97/6775 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-میر
ي-6 متري

4-3-10037-93-1-0-0 68
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 63 مورخ 1396/10/03 به 
صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي 683.8 مترمربع صادر گردیده 
است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 63 مورخ 1396/11/03 صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد و از بابت تخلفات به صورت :(1
-اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.56مترمربع که به سطح 4.26 متر مربع آن به 

صورت احداث بارانداز از جنس ساختمان و به جهت تامین پارکینگ قطعه 4 و 5 میباشد.2
-اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 8.3 مترمربع و در مجموع 33.2 
متر مربع.3-اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به 
بناي مفید مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 33.49 مترمربع.4-اضافه بنا در طبقه 
زیرشیروانی به سطح 6.26 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع.5-داراي کسري 

(فضاي سبز به سطح 24.54 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز میباشد
داراي سوابق در واحد خالف و درآمد و گواهی عدم خالف به شماره 97/09/25-648349  
می باشد.برابر نقشه برداري تایید نظام ارائه شده داراي کاهش بنا به سطح 0.58 مترمربع در 
: همکف و به سطح 1.32 مترمربع در زیرشیروانی می باشد.طی بازدید مشاهده گردید

داراي پروانه و گواهی عدم خالف به صورت 4 طبقه در 3 واحد مسکونی بوده که اکنون 4  -1
(واحد مسکونی می باشد(افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد

قابل ذکر است هنگام ارسال به کمیسیون ماده صد و هم نقشه هاي ارائه شده  ، به صورت 4 
.طبقه 4 واحد بوده که به این موضوع اشاره اي نشده است

.و در همان زمان نیز 4 واحد پارکینگ تایید شده است.اکنون نیز کسري پارکینگ ندارد
فضاي سبز ارائه شده در نقشه هاي پیشنهادي هنگام ارسال به کمیسیون نیز اجرا نشده  -2

(است (کسري فضاي سبز به سطح 15.46 مترمربع
قابل ذکر است کسري فضاي سبز نیز هنگام ارسال به کمیسیون براي چهار واحد مسکونی 

.اعالم شده است
: با توجه به موارد بال داراي تخلف به صورت زیر می باشد

افزایش تعداد واحد از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -1
کسري فضاي سبز به سطح 15.46 مترمربع -2
 کسري فضاي باز به سطح 10.51 مترمربع -3

.عقب نشینی رعایت می گردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 

توجه به نظریه کارشناسی شماره  117993مورخ 97.06.19 معادل 107750000(یکصد و 
 هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 61.25  0
 

55000  , 1363
 , 1383
 , 1386

احداث بناي بدون مجوز 1397/07/03 4/97/6780 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
روبروي 
آسایش یک 
 )-

معلولین-جا
ده 

جیرده-باالت
ر از سه راه 
معلولین-رو
بروي بانک 
صادرات-سا
ختمان 
ستایش-پال
ك38)

4-2-10143-104-1-0-0 68
9

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 16,453,150(شانزده میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

329063  , 1386 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت عرصه 77.4 متر مربع یک باب  مغازه نسقی به 
صورت 2 اشکوبه در 2 واحد تجاري به زیر بناي کلی 123.25 متر مربع احداث گردیده 
است.قابل ذکر است پالك فوق در زمان احداث (سال63) به مساحت 90 متر مربع بوده و 
داراي مبایعه نامه با شهرداري به شماره 112/23894 مورخ 81/12/03 با موضوع واگذاري 
قسمتی از مغازه به مساحت 28 متر مربع که در مسیر جاده 35 متري بوده میباشد و از بابت 
مابقی اعیانات داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 11345 مورخ 81/11/15 مبنی بر 
جریمه مالی میباشد.حالیه با توجه به وضع موجود و برابر سوابق موجود داراي اضافه بنا به 

:شرح زیر میباشد
.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به سطح 15.4 متر مربع با قدمت سال 1-63

.احداث بالکن تجاري در حد 1/3 به سطح 4.6 متر مربع با قدمت سال 2-83
.احداث بدون مجوز یک طبقه بر روي مغازه به سطح 41.25 متر مربع باقدمت سال 3-86
داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.مغازه همکف داراي فعالیت صنفی به شغل 
سوپر مارکت و مغازه طبقه اول داراي فعالیت صنفی به شغل بنگاه معامالت مسکن 

میباشد.برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 6 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض اتوبان 
.35 متري حد شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به نامه شماره 124147 مورخ 1397.06.27 
شهرداري منطقه با توجه به صدور راي تخریب در خصوص 77مترمربع بناي تجاري ، 
دو باب کسري پارکینگ منتفی ومشمول جریمه نمیگردد که بدینوسیله اصالح 

میگردد.سایر مفاد راي شماره 4.97.6168 مورخ 1397.06.13به قوت خود باقیست و 
جریمه مجموعا بمبلغ 816541000(هشتصد و  شانزده میلیون و  پانصد و  چهل و  یک 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد..ضمنا راي اولیه با لحاظ راي 
تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد 

وجاهت قانونی است.

جریمه 907.74  0
 

1200000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز 1397/06/31 4/97/6783 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

جاده -
فومن 
-احمد 
گوراب-روبو
ري کارخانه 
الستیک 
سازي 

گیالن-تعمی
رگاه دادرس
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 250 
مترمربع می باشد.که بدون مجوز و خالفساز یکباب ساختمان سه طبقه روي دوباب مغازه با 
پوشش 100% بنا با مشخصات زیر  بر روي آن احداث شده است طبق نقشه برداري ارائه شده 
مساحت عرصه 216.96متر مربع میباشد که مساحت عرصه 33.04متر مربع از خط عادي 
کمتر است اسکلت ساختمان بتنی مصالح آن از سنگ بلوك و آجر و سال احداث 1390

  میباشد و اعیان احداثی بشرح ذیل است

طبقه همکف شامل دوباب مغازه با ارتفاع  3/10 متر که اولی بمساحت 35.83مترمربع  -1
فاقد بالکن درحال حاضر فاقد فعالیت شغلی و دومی بمساحت 77.80 مترمربع و داراي 
سرویس بهداشتی بمساحت 2 مترمربع  در زیر راه پله (پاگرد) طبقه اول و فاقد بالکن با 
فعالیت شغلی تراشکاري و راهرو و محوطه مشاعی مسقف و پارکینگ بسطح 67.17متر مربع 
و چهار باب انباري بسطح 11.69متر مربع و سرویس مشاعی بسطح 2.23متر مربع و راه پله 
دسترسی به دفتر کار و انبار تجاري بسطح 6.09متر مربع و راه پله مشاعی همکف بسطح 

  14.15متر مربع

طبقه اول شامل انبار تجاري و و دفتر کار بسطح 118.76 متر مربع و یک واحد مسکونی  - 2 
بسطح 90.39متر مربع و طبقه دوم دو واحد مسکونی بسطح 222.32متر مربع که از این 
مقدار 8.91متر مربع پیشرفتگی سمت کوچه میباشد  و طبقه سوم یک واحد مسکونی 
 بسطح 109.31 متر مربع که از این مقدار 61.09متر مربع تراس غیر مسقف است

الزم به توضیح است جمع کل زیر بناي احداثی 757.74متر مربع  و ملک فوق بابت 782.90 
متر مربع زیربنا داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 14019مورخ 1391/11/15و راي 
تجدید نظر ماده صد مبنی بر تخریب بنا میباشد همچنین داراي راي دیوان عدالت اداراي 
بشماره ح/ 4824/ 112 مورخ 1393/10/30 مبنی بر نقض راي تجدید نظر را دارند جهت 
مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن میباشد 
موارد خالف پس از تهیه خط پروژه گزارش خواهد شد .مراتب جهت دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 2775 مورخ 1394/08/14ملک فوق بمساحت 10.52متر ****
مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8متري و پخ دو گذر قرار دارد و با توجه به طرح 
 تفصیلی جدید و بر اساس تراکم گیري در حد طبقات مجاز موارد خالف بشرح ذیل است

در همکف بسطح 119.72متر مربع خارج تراکم دارند که از این مقدار  بسطح 77.80متر  -1
مربع و 35.83 متر مربع بصورت  احداث دو باب مغازه  برخالف کاربري طرح تفصیلی  و 
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بسطح 6.09 متر مربع خارج تراکم بصورت  راه پله تجاري جهت دسترسی به دفترکار و انبار 
  تراشکاري در طبقه اول می باشد همچنین بسطح 97.24 متر مربع داخل تراکم دارند

در طبقه اول بسطح 118.76متر مربع خارج تراکم بصورت دفترکار و انبار تراشکاري و  -2
 بسطح 90.39متر مربع داخل تراکم میباشد

در طبقه دوم بسطح 119.10متر مربع خارج تراکم که از این مقدار بسطح 8.91متر مربع  -3
بصورت کنسول غیر مجاز از ارتفاع 6متري سمت کوچه 8متري میباشد و بسطح 103.22متر 

مربع داخل تراکم دارند
در طبقه سوم  بسطح 109.31متر مربع بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز  -4
خارج تراکم  دارند که از این مقدار بسطح 61.09متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

 
تعداد 8واحد پارکینگ (4واحد تجاري و 4واحد مسکونی ) مورد نیاز میباشد که بر اساس  -5
سال وقوع تخلف و با توجه به تامین دو واحد پارکینگ تعداد چهار واحد کسري پارکینگ 

 تجاري و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
     مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم میگردد

احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره  ******************
1869-97/03/22 طی بررسی هاي به عمل آمده گزارش فوق در خصوص کسري پارکینگ 
عینا تایید می گردد.لذا در صورت تخریب مغازه دو واحد پارکینگ تامین می گردد همچنین 
در صورت تخریب مغازه عالوه بر آن تخریب راه پله احداثی به طبقه اول که به صورت دفتر 
کار مورد بهره برداري قرار می گیرد سه واحد پارکینگ تامین می گردد.مراتب جهت صدور 

***************************.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 12.81 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه تکمیلی 
شماره 138454 مورخ 97/07/18 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان 

موصوف را به مبلغ 500.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و 
احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا 

ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 100,000(یکصد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 12.81  0
 

50000  , 1352 احداث مغازه بدون مجوز 1397/07/17 4/97/6790 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
شهید 
افتخاري - 
ابتداي خ 
شهید بابایی 
- بازارچه 
عینک

4-2-10488-1-1-0-0 691

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب مغازه  فاقد سند مالکیت  به مساحت عرصه  
10.75مترمربع و داراي اعیان به مساحت 10.75 مترمربع بر اساس نقشه برداري طرح مرداب 
عینک میباشد.ملک فوق در کاربري طرح فضاي سبز مرداب عینک قرار دارد. مغازه فوق 
بصورت فعالیت شغلی شیشه بري منازل دائر میباشد و همچنین تا ارائه مدارك و مستندات 
الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************

**************************
احتراما به استناد نامه شماره 254783-  مورخه 96/12/15 شهرداري این منطقه که در پی 
آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند.  که برابر کارشناسی به عمل آمده این ملک 
برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه گردیده پیوست، این ملک عرصه و اعیان 
یک باب مغازه  نسقی به مساحت 12.81مترمربع  به سال ساخت 52 میباشد . وکل مساحت 
 G111  مغازه خارج تراکم میباشد. وبرابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در پهنه
پارکهاي عمومی فرامنطقه اي قرار دارد. در خصوص میزان  دقیق عقب نشینی در صورت 
صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه بردار میباشد . مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
برابرصورتجلسه مورخه 97/2/29طی اظهار نظر کارشناسان محترم واحد نقشه برداري به 
مساحت 3.72 مترمربع هم از عرصه و هم از اعیان تجاري این ملک در طرح تعریض گذر 10 

***********************.متري قرار دارد
در پاسخ به نامه شماره 42182 مورخه 1397/3/7 دبیرخانه کمیسیون ماده صد این ملک 
عرصه و اعیان یک باب مغازه  نسقی به مساحت 12.81مترمربع  به سال ساخت 52 میباشد . 
وکل مساحت مغازه خارج تراکم میباشد. وبرابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در 
پارکهاي عمومی فرامنطقه اي قرار داشته وبرابرصورتجلسه مورخه 97/2/29طی  G111  پهنه
اظهار نظر کارشناسان محترم واحد نقشه برداري به مساحت 3.72 مترمربع هم از عرصه و 
هم از اعیان تجاري این ملک در طرح تعریض گذر 10 متري قرار دارد.مراتب جهت صدور 

.دستورات مقتضی تقدیم میگردد

691

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
121409مورخ 97.06.24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2750000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 550000(پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.5  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/03 4/97/6792 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
آرسن 
میناسیان-
جنب 
الستیک 
پارادایس

4-2-10144-43-1-0-0 69
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز به مساحت تقریبی 5.50 
مترمربع(برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس علی انصار)با مصالح 
آجري به قدمت تقریبی 30 سال میباشد.کسري پارکینگ ندارد.شغل مغازه قید شده لوله 
کشی وداراي تابلو به مساحت 0.45 مترمربع وبه ارتفاع 0.30 متر میباشد..برابر خط پروژه 
شماره 854 مورخه 97/05/10 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 2.50 مترمربع در 

تعریض خیابان 16 متري قرار دارد. جهت اقدمات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 126515 
مورخ 97/07/01 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
92/02 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 28526200(بیست و  هشت میلیون و  

پانصد و  بیست و  شش هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 92.02  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/6814 بدوي پشت 
دخانیات-خ
یابان 

شهریور 4
-اولین 
کوچه سمت 
چپ

4-1-10367-736-1-0-0 69
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما درپی اخطاریه شماره 643626/33/2مورخه96/10/11 کمیسیون محترم ماده صد 
مالک به شهرداري  مراجعه ومدارك مستندارائه نمودندکه طی بازدید و کارشناسی به عمل 
آمده این ملک برابر نقشه هاي ارائه گردیده  قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 
عرصه 167.48 مترمربع میباشد که مالک درسال 96 اقدام به احداث بناي یک واحد خانه 
ویالیی بدون مجوز با اسکلت بتنی و دیوار آجر سفالی به مساحت 92.02 مترمربع  نمودند. 
حالیه این ملک در مرحله پایان سفتکاري و سربندي میباشد و برابر طرح تفضیلی و کاربري 
مجازدر منطقه مسکونی قرار دارد .همچنین از بابت  واحد مسکونی  داراي یک ایستگاه 
پارکینگ  میباشد و کسري پارکینگ ندارد.  کل مساحت اعیانی داخل تراکم میباشد . 
وبرابراظهار نظر کارشناسان محترم واحد نقشه برداري طی صورتجلسه مورخه 97/2/29 با 
شماره نقشه 2567  به مساحت 2.82 مترمربع از عرصه و به همین میزان مساحت از اعیان 
.در طرح تعریض کوچه 6 متري قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

69
3

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي محمدتقی حقدادي 
کالشمی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز 

شهرداري بمتراژ 70.8 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 
و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 

گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 111521مورخ 
97/6/12 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 389400(سیصد و  هشتاد 

و  نه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 70.8  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/07 4/97/6848 بدوي -
معلولین--ب
ن بست 
یوسف نژاد

4-2-10131-659-1-0-0 69
4

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 36.2 مترمربع مستندا به تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 3,982,000(سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم 

میدارد.

جریمه 36.2  2
 

55000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي بصورت یکبابخانه بمساحت عرصه 
70.7 مترمربع میباشد ملک فوق بدون مجوز با مصالح آجري  و با قدمت سال 69 احداث 
گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2525 به مساحت 
18.5 مترمربع از اعیان در تعریض معبر 10 متري حد جنوب قرار دارد.از اعیانات به مساحت 
70.8 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 36.2 متر مربع خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت 

.صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه و دستور مقتضی تقدیم می گردد

69
4

با توجه به نامه شماره ش ر- 108549-1397 مورخ 1397.06.07 شهرداري منطقه 
مبنی بر رعایت درز انقطاع ،مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 

نماید.

سایر  0
 

3360000  , 1396 عدم رعایت درز انقطاع  1397/08/01 4/97/6885 تجدید 
نظر

-
شهریاران-
-عمار

4-2-10267-5-1-0-0 69
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 330086400(سیصد و  سی میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.12  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 30 مورخ 1396/06/06 با 
زیربناي 406.05 مترمربع و پس از آن اصالح پروانه به شماره 30 مورخ 1396/08/27 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 422.5 مترمربع صادر 
گردیده است.همچنین داراي پروانه مرحله دوم به شماره 30 مورخ 96/11/25 صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.73 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 12.13 مترمربع و در مجموع 2-36.39
. متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 3 مترمربع

داراي کسري فضاي سبز به سطح تقریبی 8 متر مربع بوده که اظهار نظر دقیق بعد از ارائه -4
.نقشه معماري امکان پذیر میباشد

همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 1.53 متر مربع میباشد.تا این مرحله 
فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه 
داراي سطح اشغال به میزان 69.3% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی 
به سطح 0.68 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به 
ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري 
مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 5911 مورخ 97/04/02 مبنی بر *****
اعالم موارد شکایات پالکهاي مجاور ، در خصوص پالك حد شرق به طول تقریبی 5 متر درز 
انقطاع رعایت نگردیده است و در مورد پالك حد غرب مبنی بر پیشروي نسبت به ساختمان 
خود ، داراي پیشروي به عمق 1.3 متر نسبت به پروانه صادره میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 96774 مورخ 97/5/19 ، طی اظهار  ****
نظر مجري ساختمان درز انقطاع رعایت گردیده است ، لیکن به با توجه به مشخص نبودن 
حدود ثبتی پالك فوق و ملک همجوار و به دلیل تخریب دیوار مشترك بین 2 پالك ،در 
خصوص مشخص شدن وضعیت درز انقطاع نیاز به بررسی و اظهار نظر کارشناس رسمی 
****.دادگستري میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970904000376 مورخ 95/02/12 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد به 
لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی 

اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع می گردد که طی نظریه شماره 84456 مورخ 
97/05/06 ثبت اتوماسیون شهرداري اصول فنی و بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد 
که این نظریه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق داشته و مصون از 
اعتراض باقی می ماند لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي به 
جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص بناي مسکونی به 

مساحت 134/92 متر مربع به مبلغ 161,904,000(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  
نهصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک 
شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی 

می باشد .

جریمه 134.92  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/01 4/97/6886 رسیگی 
 مجدد

جاده -
الکان 
-زمینهاي 
-نیروگاه

4-3-10208-50-1-0-0 69
6

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
کسري پارکینگ به مساحت 75 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد  .

جریمه 75  2
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970904000376 مورخ 95/02/12 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد و 
ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و تخصصی بودن 
موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس گردید 
که طی نظریه شماره 84456 مورخ 97/05/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري اصول 
فنی و بهداشتی مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض باقی 

می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 86/48 متر مربع و بالکن به مساحت 9/60 متر مربع و 
همچنین انبار کاال به مساحت 18/6 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک پنجم 

ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 125200 مورخ 
97/06/31 به مبلغ 76389674(هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  نه هزار و 
 ششصد و  هفتاد و  چهار) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 
رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه 

دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 105.08  0
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص پست تقویت برق به مساحت 350 متر مربع ، نظر به اینکه مساحت اعالمی 
در اختیار اداره برق شهرستان بوده و در خصوص اینکه اداره مذکور داراي مجوز می 
باشد یا خیر ؟ اظهار نظر نشده است لذا به کیفیت اعالمی قابلیت تصمیم گیري ندارد .

ردتخلف 350  0
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید این گزارش بدون بازدید و بر اساس راي کمیسیون ماده صد موجود در بایگانی صرفا به جهت 
 : تسویه عوارض درآمدي و مختومه نمودن پرونده  تنظیم گردیده است

ملک تعرفه شده  توسط متقاضی برابر صفحه دوم و سوم سند مالکیت بشماره ثبتی 
14/1664،بصورت پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 4971.20 مترمربع 
بوده،بقیه صفحات سند مالکیت ارائه نگردیده است،برابر کروکی ثبتی ارائه شده قسمتی از 
پالك مربوطه ساختمان دو طبقه در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري ، طبقه همکف انبار کاال 
به مساحت تقریبی 105.08 ، پیلوت مسکونی به مساحت تقریبی 25 مترمربع و طبقه اول در 
1 واحد مسکونی به مساحت تقریبی 109.92 مترمربع (که از این مقدار به مساحت تقریبی 
4.84 مترمربع بصورت راه پله جهت دسترسی به طبقه اول میباشد ) با قدمت حدود 8 سال 
با مصالح بلوکی به زیربناي کلی 240 مترمربع  که قبالً شامل انبار سیمان و دفتر فروش 
مصالح بوده که هم اکنون بصورت کارگاه نجاري استفاده میشود ، 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري و 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 
به شماره 4/97/6886 مورخ 1397/08/01 مبنی بر جریمه نقدي میباشد  که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد و قسمتی از پالك فوق در حد شمالی ان در اختیار اداره کل برق 
شهرستان رشت بوده و از ان بعنوان نیروگاه و تاسیسات ان اداره محترم بهره برداري 
میگردد  و از بابت ملک اداره برق نیز طبق راي صادره فوق کمیسیون ماده 100 اظهارنظري 
ننموده است ، همچنین به استناد خط پروژه شماره 536 مورخ 1396/05/08 مساحت موجود 
در تصرف متقاضی 685.82 متر مربع می باشد که ملک فوق از وضع موجود بمساحت 
283.87 مترمربع متر مربع در تعریض خیابان آتی که هنوز اجرا نشده است قرار دارد و 
مساحت باقیمانده به کسر عقب نشینی 401.97متر مربع میباشد مراتب جهت دستور بعدي 

تقدیم می گردد.///.س.ن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 148 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه 
تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 
سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 113199 مورخ 

97/06/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
2.294.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 458800000(چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  

هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 147.98  0
 

780000  , 1396 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/07/10 4/97/6902 تجدید 
نظر

بلوار -
شهداي 
گمنام-جن
ب مبل 
جهانی نبش 
کوچه 17- 
اتومبیل 
شهرام

4-1-10431-12-1-0-0 69
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
29,250,000(بیست و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 148 
مترمربع (برابر کروکی نقشه برداري به مساحت تقریبی 147.98 مترمربع )که قبال از بابت 
اعیان بدون مجوز داراي رأي تخریب کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 3691 مورخ 
91/03/16 بوده واعیان مطابق این راي تخریب گردیده است. از بابت محصور نمودن پالك 
داراي مجوز دیوارگذاري به شماره 611314 مورخه 94/09/07 میباشد.حالیه طی بازدید به 
عمل آمده مالک مجددا به صورت خالف اقدام به احداث اعیان به صورت  نمایشگاه اتومبیل 
شهرام نموده که داراي اعیانات بدون مجوز به صورت دفترکار به مساحت 16.34 مترمربع 
وسرویس بهداشتی به مساحت 1.86 مترمربع بوده واز بقیه عرصه به مساحت 129.78 

مترمربع به عنوان محوطه تجاري مورد استفاده قرار میدهد که جهت دستورات بعدي تقدیم 
میگردد.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.با توجه به نظریه واحد محترم نقشه 
برداري در سرا  ،کل پالك فوق در تعریض خیابان قرار دارد. جهت دستورات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903303101 مورخ 1395/09/17 مبنی بر لزوم رسیدگی مجدد مراتب 
به لحاظ فنی و تخصصی و همچنین جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین 

به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع گردید که حسب نظریه هیات 
کارشناسان طی شماره 97848 مورخ 96/5/19 ثبت اتوماسیون شهرداري ، اصول 
بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد که طی نامه شماره 102467-1397 مورخ 

1397/05/29 کاربري ملک نیز بر اساس طرح تفصیلی جدید در نوار مختلط واقع 
گردیده و فاقد کسري پارکینگ می باشد لذا مراتب به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا 
مجددا جهت تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردید که 
نظریه شماره 125204 مورخ 97/6/31 ثبت اتوماسیون شهرداري ارزش سرقفل را به 
مبلغ 285/250/000 ریال اعالم می نماید که مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها در خصوص مساحت 40/75 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 

پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به مبلغ 57050000
(پنجاه و  هفت میلیون و  پنجاه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و 
اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد 

در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 40.75  0
 

1200000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/01 4/97/6913 رسیگی 
 مجدد

رشت 
حمیدیان- 
خیابان 
شهید 
محمد 
حسین 
عطري - 
نبش کوچه 
کارگر

4-2-10181-3-1-0-0 69
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که بر روي آن یک باب ساختمان دو طبقه 
روي دو باب مغازه به مساحت کلی 232.14 مترمربع به صورت خالف ساز احداث شده است. 
از بابت اعیان داراي راي کمیسیون به شماره 23495-88/11/29 بوده که در خصوص بناي 
مسکونی به جریمه و از بابت دو باب مغازه به تخریب محکوم شده است که در خصوص 

جریمه نقدي اجراي راي گردیده لکن تخریب مغازه ها صورت نگرفته است. پس از راي فوق ، 
مالک به دیوان عدالت اداري شکایت نموده که نهایتا منجر به دادنامه شماره 

95099709033031 مورخه 95/09/17 مبنی بر رسیدگی مجدد شده است. حالیه برابر 
تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/5578-97/03/23 احداث بناي تجاري به صورت 
دو باب مغازه به سطح مجموع 40.75 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی گزارش می گردد. 
برابر خط پروژه شماره 849 به سطح تقریبی 12.5مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض قرار 
دارد. ضمنا زیربنا و متراژ تخلفات بر اساس گزارش هاي قبلی موجود در پرونده اعالم شده و 
/هرگونه تخلف احتمالی در آینده با ارایه نقشه برداري جدید قابل پی گیري خواهد بود./ع.ا

----------------------------------------
احتراما پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/6016-97/05/19 به اطالع 
می رساند ، با توجه به ضوابط مصوب پارکینگ در زمان وقوع تخلف ، دو واحد تجاري با 
مساحت مجموع کمتر از 100 مترمربع مشمول کسري پارکینگ تجاري نخواهد بود. مراتب 

/جهت تصمیم مقتضی تقدیم می گردد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 2500000(دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

50000  , 1358 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/24 4/97/6914 بدوي رشت -  
میدان 
انتظام-  
خیابان 
سردار 
جنگل- 
روبروي 
بیمارستان 
رازي- جنب 
بن بست 
وحدت- 
ابزار سینا

4-3-10059-6-1-0-0 69
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی 

شماره128531مورخ97.07.03 معادل 65,200(شصت و  پنج هزار و  دویست) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 152.19  1
 

50000  , 1358 بالکن بدون پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد سند مالکیت  ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی بمساحت 
116.5 متر مربع که در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده بصورت زمینی به 
مساحت 119.21 متر مربع مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه  
با اسکلت بلوك سیمانی به استناد تاریخ نصب کنتور برق با قدمت تقریبی در سال 1358 با 

: پوشش 100 درصد در عرصه مشتمل بر 3 باب مغازه به شرح زیر میباشد
یکباب مغازه همکف ( اولین مغازه از سمت جنوب ) بمساحت 18.81 متر مربع در مرحله  -1
بهره برداري بشغل دفتر طراحی دکوراسیون داخلی فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به 

ابعاد 3 * 0.5 متر مربع از نوع بنرمیباشد. از بابت آن داراي اخطاریه بشماره 3/504
./ن-1396/08/14 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد

یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت جنوب ) با زیربناي 30.64 متر مربع  که از  -2
این مقدار بمساحت 15.78 متر مربع بصورت بالکن در نیم طبقه میباشد در مرحله بهره 
برداري بشغل فروشگاه ابزار یراق فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 2 متر مربع 
از نوع بنر میباشد. از بابت آن داراي اخطاریه بشماره 3/505/ن-1396/08/14 از ناحیه 3 

.شهرداري منطقه 4 میباشد
یکباب مغازه در همکف ( سومین مغازه از سمت جنوبی ) با زیربناي 102.74 متر مربع که  -3
از این مقدار بمساحت 17.20 متر مربع بصورت بالکن در نیم طبقه  میباشد. در مرحله بهره 
برداري بشغل فروش ابزار رنگ داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 8.5 * 1 متر مربع از نوع بنر 
میباشد. از بابت آن داراي اخطاریه بشماره 3/506/ن-1396/08/14 از ناحیه 3 شهرداري 

.منطقه 4 میباشد
لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط قدیم میباشد.  به استناد خط 

پروژه بشماره 399-1397/05/22 بمساحت 28.12 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 353
 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 138.02متر مربع تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش 
واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق 

نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد 
آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 138.02  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/07/21 4/97/6915 بدوي فلکه 
گاز-کوچه 
فرخی-فرع

-ي 5

4-3-10102-121-1-0-0 700

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1365235200(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  
دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 203.16  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 99 مورخه  93/12/28 وتمدید پروانه به 
شماره 99 مورخه 94/12/01 و اصالح پروانه به شماره 99 مورخه 96/03/02 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 675.95 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد اجراي اسکلت وسربندي بوده و براساس کروکی نقشه برداري ضمیمه شده موارد خالف 

:  واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 25.30 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.35 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.35 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.35 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.35 مترمربع-5
اضافه بنا درزیرشیروانی به مساحت 25.05مترمربع(به مساحت 17.16 مترمربع از آن به -6

صورت احداث انباري میباشد)
با توجه به مساحت انباریها در همکف وزیرشیروانی بیش از 5 مترمربع به  مساحت 11.56 -7

مترمربع بناي مازاد بر تراکم دارد
به مساحت 15.85 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله در همکف -8

وطبقات و تبدیل آن به بناي مفید
.کسري فضاي باز به مساحت 5.16 مترمربع دارد -9

تعداد واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی افزایش یافته وبا توجه به نامه معاونت محترم -10
معماري وشهرسازي داراي 138.02 مترمربع بناي خارج تراکم میباشد.فعال برابر نقشه ارائه 
شده رعایت پارکینگ میگردد ولی اظهار نظر نهائی بعد از اجراي کف سازي واحداث دربهاي 

.پارکینگ رو وهمچنین منوط به پارك عملی در زمان پایانکار میباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور مطابق پروانه 61.62 درصد بوده ودر وضع موجود 
73.51 درصد بوده که به مقدار 11.89 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در 

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث

700
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،با عنایت به اینکه متراژ 
تخلف مربوط به یکباب مغازه به مساحت 13.3 مترمربع مورد حکم تخریب قرار گرفته 
و برابر گزارش کارشناسی شهرداري مورخ 97/06/07 پس از تراکم گیري مجدد مقدار 
بناي خارج تراکم با فرض تخریب مغازه 42.99 مترمربع اعالم شده است،لذا ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به 
مبلغ  2955562(دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  پانصد و  شصت و  دو) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 29.69  1.25
 

55000  , 1365 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 4/97/6916 تجدید 
نظر

یخسازي -
- بلوار 
شهداي 
گمنام-ك 
شهید 
- خجسته

4-1-10402-6-1-0-0 701

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 100.69 مترمربع 
بناي داخل تراکم(باستناد گزارش جدید شهرداري و تراکم گیري مجدد) به مبلغ  

553795(پانصد و  پنجاه و  سه هزار و  هفتصد و  نود و  پنج)  ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 100.36  0.1
 

55000  , 1365 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت به صورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه به 
مساحت عرصه 308.8 متر مربع بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی به 
مساحت عرصه  185.8 متر مربع می باشد.ملک فوق به صورت خالفساز با مصالح آجري  و با 
قدمت سال 65 احداث گردیده و بعد از آن مالک اقدام به تبدیل قسمتی از خانه به مغازه 
تجاري به مساحت 13.3 متر مربع و با قدمت سال 75 نموده است.به استناد خط پروژه شماره 
592 به مساحت 3.32 مترمربع از اعیان در تعریض گوچه 10 متري حد شمال قرار دارد.به 
مساحت  100.36 متر مربع داخل تراکم و به سطح 29.69 متر مربع خارج از تراکم 

میباشد.قابل ذکر است که طبق صفحه مالحظات مندرج در سند مالکیت به مساحت 123 
مترمربع از این پالك به غیر منتقل گردیده است و مساحت باقیمانده پالك فوق 185.80 
مترمربع میباشد که مساحت و ابعاد در سند مالکیت میبایست بر اساس وضع موجود اصالح 
گردد و همچنین حد جنوب در سند به کوچه قید شده که در محل به پالك ثبتی منتهی 

.میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 119866 مورخ 97/6/21 مبنی بر اینکه با ***
فرض اعاده یک باب مغازه به مسکونی مجددا تراکم گیري شود ، به سطح 100.36 متر مربع 

***.داخل تراکم و به سطح 42.99 متر مربع خارج از تراکم میباشد
طی بازدید مجدد مورخ 98/6/13 مشاهده گردید که مالک اقدام به تخریب مغازه و ***

***.اعاده آن به صورت مسکونی نموده است

701

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 4 برابر ارزش معامالتی براي توسعه بناي تجاري، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 147987000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد 

و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.2  4
 

455625  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/17 4/97/6932 بدوي فلکه رازي 
به سمت 
معلولین - 
بعد از سه 
راه معلولین 
- نبش 

آسایش 9

4-3-10033-87-1-0-0 702

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج 

میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/4137-1397/06/20 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی بمساحت 182.25 متر مربع 
داراي اعیان بمساحت 114.2 متر مربع در حال بهره برداري بشغل لوله فروشی و اتصاالت 
ساختمانی و از باقیمانده زمین بمساحت 68.05 متر مربع بصورت فضاي باز تجاري استفاده 
میشود . قبال از بابت مغازه بمساحت 33 متر مربع و فضاي باز تجاري بمساحت 142 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 7189-1383/05/24 میباشد. لذا داراي توسعه بناي 
تجاري بمساحت  81.2 متر مربع با قدمت در سال 1384 میباشد . به استناد ضوابط قدیم 

داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري است. به استناد خط پروژه بشماره 
464--1394/10/29 بمساحت 13.6 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 35 متري قرار دارد. 
الزم به ذکر است مالک اقدام به احداث سازه موقت داربستی در حد غربی زمین بازدید شده 
به مساحت 42 متر مربع  نموده که حالیه بصورت انبار لوله در حال بهره برداري میباشد. 
اخطاریه بشماره 3/243/ن-1396/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 دارد . مراتب جهت 

//صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

702

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 487,228,500(چهارصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  دویست و  
بیست و  هشت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.62  2.25
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/6945 بدوي رشت - 
شهرك 

قدس  - 10
متري 
چهارم - 
جنب پالك 

5

4-3-10140-9-1-0-0 70
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کپی سند مالکیت موجود در پرونده بایگانی بصورت خانه و 
محوطه بمساحت 175 متر مربع میباشد . داراي اعیان بصورت ساختمان 2 اشکوبه در 1 واحد 
مسکونی با زیربناي 156 متر مربع ( هر طبقه 78 متر مربع ) داراي پروانه ساختمانی بشماره 
148-1364/02/17 میاشد . بعد از آن مالک اقدام به احداث بازانداز بمساحت 19 متر مربع 
نموده که از بابت آن داراي سوابق پرداخت خالف میباشدو به همین صورت  بالمانع بشماره 
4/33/602318-1393/03/05 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 دریافت نموده اند . حالیه به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک اقدام به تخریب سایبان و  به توسعه بناي 

: مسکونی به شرح زیر با قدمت در سال 1397 نموده اند
توسعه بناي مسکونی بمساحت 16.77 متر مربع در همکف -1

 توسعه بناي مسکونی بمساحت 2.98 متر مربع در اول -2
احداث طبقه مازاد در طبقه دوم بصورت تبدیل زیرشیروانی به مسکونی بمساحت  -3

  45.87 متر مربع
از بابت تخلفات ساختمانی داراي اخطاریه بشماره 3/319/ن-1397/05/17 و اخطاریه بشماره 
3/303/ن-1397/05/13 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به استناد خط پروژه 

بشماره 1585 فاقد عقب نشینی میباشد ./ر.ي

70
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه 
محل، تخلف مالک در تبدیل یکباب مغازه به سه باب مغازه محل هیچگونه تامل و 
تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به 
مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات 

کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 112126 مورخ 97/06/12 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري)ارزش سرقفلی مابه التفاوت یکباب به سه باب مکان موصوف را به مبلغ 

448.530.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 89,706,000(هشتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  شش 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 141.03 1000000  , 1387 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1397/07/17 4/97/6961 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري

4-1-10725-1-1-35-0 704
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

75,000,000(هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1.5
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/17 4/97/6961 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري

4-1-10725-1-1-35-0 704
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط ناحیه محترم 1منطقه 4 ، به صورت یک باب مغازه 1(حجره )به 
مساحت 142.60 مترمربع قطعه 14 تفکیکی(الزم به ذکر است که مساحت وضع موجود مغازه 
اولیه مطابق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار آقاي علی روشن از 

142.60 مترمربع به 141.03 مترمربع کاهش یافته است) ،داراي بالمانع به شماره 2/33/5375
 مورخه 82/02/03 میباشد.داراي شغل بارفروشی میوه بوده وفاقد  تابلو میباشد.باتوجه به 
قرارگیري حجره فوق در داخل میدان بار وعدم ارتباط مستقیم آن با معبر پالك فوق فاقد 
عقب نشینی است..به صورت خالف پالك فوق را تبدیل به 3 باب حجره نموده (اولی به 
مساحت تقریبی 46.16 مترمربع وبالکن به مساحت تقریبی 8.68 مترمربع به مالکیت یوسف 
فدائی مقدم ،مغازه 2 به مساحت تقریبی 47.68 مترمربع وبالکن به مساحت تقریبی 16.76
مترمربع به مالکیت آقاي مسعود میرزاخانی و مغازه 3 به مساحت 47.19 مترمربع وفاقد 
بالکن بوده به مالکیت حجت یاقوتی)که قدمت تقریبی خالف 10 سال بوده وهمچنین از بابت 
آنها داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد.مغازه سومی داراي درب کرکره اي در 
. انتهاي ملک بوده که به طرف پالك همسایه حد شرقی به صورت خالف احداث شده است
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/6652 مورخه 97/06/13 مبنی 
بر بررسی مجدد زیربناي مغازه هاي موجود، که الزم به ذکر است که متراژ قید شده در 
جدول کاربریها برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی بوده که عینا کارشناس 
دادگستري آن را تایید نموده است و مساحت قید شده 149.51مترمربع توسط ایشان 
،مجموع متراژ  بالکن را جهت پرداخت عوارض 1/3 متراژ در نظر گرفته ، که جمع آن با 
مساحت مغازه به عدد 149.51 منتهی میشود که جهت اظهارنظر واقدامات بعدي تقدیم 

.میگردد
-----------

الزم به ذکر است که قبال از بابت یک باب مغازه به مساحت 141.03 مترمربع وبالکن در حد 
1/3به مساحت 25.44 مترمربع داراي بالمانع به شماره 2/33/5375 مورخه 82/02/03 

میباشد. ///ي.ث
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي مطهر حسن زاده نسبت به راي بدوي شماره 
4/93/468-17/09/93 صادره از شعبه یک کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که از 
سوي شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970956601426 
مورخ 97/05/22ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، پرونده جهت رسیدگی 
مجدد به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، 
پرونده را به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی ارائه گردد،لذا طبق 
گزارش مورخ 96/05/24 شهرداري نیز فقدان کسري پارکینگ و وقوع تخلف در سال 

90 را صحه گذاشته است، بنابراین اوالً درخصوص منتفی شدن موضوع کسري 
پارکینگ آن قسمت از راي بدوي نقض و بالاثر اعالم میگردد. ثانیاً با توجه به مراتب 
باال و اینکه ضرورتی به قلع و تخریب بنا وجود ندارد از بابت بناي احداثی داخل تراکم 
به مساحت 231.87 مترمربع قید شده در گزارش جدید شهرداري، باستناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 

27.824.400 ریال و نسبت به مقدار بناي خارج تراکم به مساحت 156.72 
مترمربع،باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 235.080.000 ریال صادر و مجموع 
جریمه بابت تخلفات مذکور به مبلغ 262904400(دویست و  شصت و  دو میلیون و  

نهصد و  چهار هزار و  چهارصد)ریال اعالم می گردد.

جریمه 388.59  0.1
 1.25 
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/17 4/97/6968 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
14 متري 
سجاد - 
انتهاي 
کوچه نهم

4-1-10511-1361-1-0-0 70
5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر یک برگ فروشنامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 150 مترمربع میباشد.مالک اقدام به احداث یکباب ساختمان 2.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی نموده است.اعیانات کال به سطح 388.59 مترمربع و از جنس اسکلت بتن آرمه  
میباشد.با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره نامه 96-69 -96/03/31 سال احداث 
1390 اعالم می گردد.از اعیانات به سطح 156.72 مترمربع خارج از تراکم و به سطح 231.87 
مترمربع داخل تراکم میباشد.کسري پارکینگ ندارد.2 متر عرض سراسري حیات خلوت در 
حد غرب قسمت جنوب رعایت نشده و به مقدار 1.93 متر میباشد.باستناد خط پروژه شماره 
1000- 96/05/10 فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
***************************

احتراما درخصوص تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3893-97/06/24  گزارش فوق 
.مورد تایید می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان و 

سرویس بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2084062(دو میلیون و  هشتاد و  
چهار هزار و  شصت و  دو) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 4/97/6969 بدوي -
یخسازي-ش
هرك 

الغدیر-19

4-1-10403-233-1-0-0 706

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 150 مترمربع قطعه 106 تفکیکی داراي 
اعیان به صورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناء 244 مترمربع که از 
بابت آن داراي پروانه ساختمانی به شماره 417 مورخه 75/11/27 وپایانکار به شماره 18356 
مورخه 76/12/02 میباشد.برابر خط پروژه شماره 2032 مورخه 97/07/10 ضمیمه شده پالك 
فوق به مساحت تقریبی 0.37  مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.به صورت خالف 
اقدام به احداث سایه بان فلزي به مساحت 17 مترمربع وهمچنین سرویس بهداشتی به 
مساحت 2 مترمربع به قدمت تقریبی 17 سال در قسمت حیاط خلوت نموده است که جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد..///ي.ث
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محرمعلی بیژن و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بمساحت 56.1 

مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 282744000(دویست و  هشتاد و  دو 

میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 56.1  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 4/97/6971 بدوي جاده --
الکان-کارگ

ر 2

4-3-10168-41-1-0-0 70
7

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ 
از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و 

اعالم می گردد.

ردتخلف 67.01  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر رو ي پالك فوق پروانه ساختمانی 83-96/11/04 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت به زیربناي کلی 770.6 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله 
سفت کاري می باشد و در مرحله اتمام فنداسیون گواهی عدم خالف به شماره  

647090-97/01/27 دریافت نخموده است.برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 
صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 18.7 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 18.7 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 18.7 مترمربع -3

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به سطح 67.01  -4
مترمربع(الزم به ذکر است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با 
توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 

صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده است)
کسري فضاي باز به سطح 22.64 مترمربع (قابل ذکر است فضاي سبز اجرا نشده ، اما  -5
بدلیل جانمایی یک واحد پارکینگ مقداري از فضاي سبز ارائه شده در هنگام صدور پروانه 

اجرا نمی شود)
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا پس از اجراي درب و کفسازي قابل بررسی می 
باشد.سطح اشغال از 54.78 درصد به 61.29 درصد افزایش یافته است.هنگام صدور پروانه 
به سطح 19.18 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام صدور پروانه الزامی 
می باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

قابل ذکر است گزارش فوق بر اثر خرابی سیستم پاك شده و گزارش  **************
پروانه مرحله دوم جایگزین شده که به همین منوال به تایید واحد هاي مختلف رسیده 

****** است.گزارش فوق مورد تایید می باشد

70
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بنا به صورت بالکن تجاري به مساحت 15/79 متر مربع راي به 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 18758520(هجده میلیون و  
هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  پانصد و  بیست) ریال جریمه صادر و اعالم میگردد .

جریمه 15.79  4
 

297000  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/26 4/97/6973 بدوي رشت - 
فلکه گاز - 
بلوار الکان 
-نبش 
کوچه واله

4-3-10321-215-1-4-0 70
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند یکباب مغازه به مساحت 35.5 مترمربع که 
از این مقدار به سطح 8.5 مترمربع به صورت بالکن (قطعه چهارم تفکیکی )می باشد که از 
این بابت داراي پایانکار و بالمانع تفکیک ذکر شده در صورتمجلس تفکیکی به شماره 
24503-79/06/01 می باشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک اقدام به توسعه بالکن به طور 
سرتاسري با قدمت 10 سال (1386) نموده است که از این بابت داراي اضافه بنا به سطح 
15.79 مترمربع به صورت توسعه بالکن تجاري می باشد (قابل ذکر است از این مقدار به 
سطح 2.66 مترمربع مرتبط با حفره راهپله در بالکن می باشد) همچنین مالک بدون مجوز 
اقدام به  به تعمیرات جزئی نموده است.برابر پایانکار فاقد عقب نشینی می باشد.به جهت 
تعیین مقدار عقب نشینی در طرح تفصیلی جدید نیاز به اظهار نظر واحد خط پروژه می 
باشد*** باستناد خط پروژه شماره 1338-96/11/21 به جهت اصالح پخ دو گذر در طرح 
تفصیلی جدید به سطح 0.5 مترمربع داراي عقب نشنینی می باشد***حالیه مالک تقاضاي 
حفاري به طول 2 متر بر روي آسفالت قدیم را دارد.مغازه فوق به شغل تهیه غذا (آشپزخانه ) 
.داراي فعالیت صنفی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 132720000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست 

هزار )ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 79  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1397/07/24 4/97/6980 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی-گل

ستان 2
-گلستان 2

4-3-10043-3-1-0-0 709

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی جریمه 

بمبلغ 709228800(هفتصد و  نه میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 105.54  2
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 953,677,200(نهصد و  پنجاه و  سه میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 162.19  1.75
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1397/07/24 4/97/6980 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی-گل

ستان 2
-گلستان 2

4-3-10043-3-1-0-0 709

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 320 مورخ 1391/12/28 
با زیربناي 653.5 مترمربع به صورت چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر 6 واحد مسکونی می 
باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در حال بهره داري می باشد. به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی، ممهور به مهر مهندس نقشه بردار (حسین یگانه) داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.91 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به مساحت 123.64 مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز، در طبقه پنجم به مساحت 105.54 مترمربع (  -3
برابر پروانه صادره احداث بنا در طبقه پنجم به صورت زیرشیروانی صرفاً جهت استقرار 

انباري ها به مساحت 62.5 مترمربع مجاز بوده است)
تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 7.64 مترمربع در طبقات اول تا چهارم -4

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 79 مترمربع -5
شایان ذکر است با توجه به احداث انباري ها در پیلوت، زیرشیروانی صرفا به صورت راه پله 
به بام و به مساحت 7.09 مترمربع اجرا شده است. هم چنین نظر به افزایش طبقات مسکونی 
از چهار طبقه به پنج طبقه، ایستگاه مشترك در دستگاه پله اجرا نگردیده است. به استناد 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده و پنج واحد پارکینگ مورد نیاز برابر ضوابط زمان صدور 
پروانه تامین می گردد. همچنین اعتبار پروانه فوق االشاره به اتمام رسیده است. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف ساختمانی را دارند. عطف به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 
4/97/5735 مورخ 1397/03/01مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه به 
متراژ 36.26 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 
اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 

ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص 
تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 
155743 مورخ 97/08/13 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را 
به مبلغ 56.203.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 
قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن 
نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 11,240,600(یازده میلیون و  دویست و  چهل 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.26  0
 

303750  , 1385 احداث مغازه بدون مجوز 1397/08/15 4/97/6983 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
میرزا 

کوچک خان 
- کیف 
وکفش سید

4-3-10295-74-1-0-0 710

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي تجاري 
، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  208,000

(دویست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.08  2
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

9,492,188(نه میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال 
صادر می گردد .

جریمه 25  1.25
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک قطعه زمینی بمساحت 
: 158.13 مترمربع داراي اعیانات به شرح زیر میباشد

یکباب خانه مسکونی ویالیی بمساحت 94.95 متر مربع در مرحله بهره برداري با اسکلت  -1
 آجري با قدمت در سال 1360

یکباب مغازه ( اولین مغازه از سمت شرق ) بمساحت 36.26 متر مربع در مرحله بهر  -2
 برداري بشغل سوپر مارکت با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1385

یکباب مغازه ( دومین مغازه از یمت شرق ) بمساحت 17.83 متر مربع در مرحله بهره  -3
 برداري بشغل فروش کیف و کفش با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1360

قبال از بابت احداث خانه مسکونی بمساحت 97 متر مربع و احداث مغازه تجاري بمساحت 
15.75 متر مربع راي کمیسیون ماده صد بشماره 5282-1382/05/05 دریافت نموده اند . لذا 

: تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
 احداث مغازه بمساحت 36.26 متر مربع -1

مازاد بر تراکم تجاري ناشی از اختالف متراژ مغازه تجاري (17.83 متر مربع ) بر اساس  -2
 نقشه برداري ارائه شده و راي کمیسیون ماده صد (15.75 متر مربع)بمساحت 2.08 متر مربع

. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد -3
داراي اخطاریه بشماره 3/391/ن-1396/07/30 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. 
همچنین اقدام به احداث یک طبقه بر روي  مغازه بمساحت 15.75 متري نموده است. به 
استناد خط پروژه بشمالره 454-1395/04/02 فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت صدور 

دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

710

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و تبدیل راه پله به بناي مفیدو اضافه بناي زیرشیروانی، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 1,852,464,000(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  

شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 282.25  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 4/97/6989 بدوي دروازه -
الکان--کار
گر

4-3-10195-36-1-0-0 711

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 219172800(دویست و  نوزده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 130.46  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1397/07/21 4/97/6989 بدوي دروازه -
الکان--کار
گر

4-3-10195-36-1-0-0 711

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1392/10/01 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 454.25 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. داراي اضافه بنا خارج از تراکم بر 

:خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 47.34 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47.34 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 47.34 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 47.34 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 47.34 مترمربع -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی و راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.46 مترمربع -6

مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -7
مجموعا به مساحت تقریبی 19.87مترمربع. (در همکف 3.67 مترمربع و در هر طبقه 4.05 

مترمربع)
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -8

 .مورخ 1390/10/29 به  مساحت 130.46مترمربع
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به سطح 9.22 مترمربع در  -9

.زیرشیروانی
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه فعال پارکینگ رعایت می شود. سطح اشغال بنا از 49.95
% به 62.17% افزایش یافته ، همچنین مالک اقدام به تغییر جانمایی بنا بر خالف مدلول پروانه 
به صورت برسازي نسبت به حد غرب و جنوب نموده است. در خصوص رعایت عقب 

نشینیهنگام صدور پروانه به سطح 55 مترمربع الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط 
 .پروژه زمان صدور پروانه انعکاس داده شود

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا
---------------------------------------

در خصوص رعایت عقب نشینی الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط پروژه زمان  
صدور پروانه انعکاس داده شود.**** باستناد خط پروژه شماره 390-97/07/07 به سطح 
0.12 مترمربع از اعیان هر طبقه به علت اجراي ناصحیح پخ دوگذر داراي عقب نشینی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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در خصوص اعتراض آقاي حسین رضا زاده نسبت به راي شماره 4.97.5537 مورخ 
97.3.22 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه 
و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري 

کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
تائید و استوار میگردد.

جریمه 44.16  0.1
 

1020000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 4/97/7003 تجدید 
نظر

رشت 
حمیدیان خ 
24 متري 
جمهوري 
کوچه 18 
انتهاي 
کوچه 
روبروي 
 نواب

4-2-10410-192-1-0-0 712

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی با زیربناي تقریبی 44.16 
مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت 
تقریبی 107 مترمربع احداث گردیده است. بناي احداثی مشتمل بر فضاي مسکونی به 

مساحت تقریبی 23.76 مترمربع و سایبان جهت پارکینگ (با پایه هاي فلزي و سقف خرپاي 
چوبی) به مساحت تقریبی 20.4 مترمربع می باشد. شایان ذکر است بنا بر ضوابط طرح 

تفصیلی حداقل مساحت یک واحد مسکونی 35 مترمربع می باشد. ساختمان مذکور در سال 
جاري احداث گردیده و عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري می باشد. ساختمان به صورت 
دیوارهاي باربر بلوك سیمانی احداث گردیده  کل بناي احداثی در حد تراکم می باشد. به 
استناد خط پروژه شماره 2172 مورخ 1396/12/21 فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ساالر عباسی چناري موضوع گزارش شهرداري 

منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 57.98 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 236667000(دویست و  سی و  شش میلیون و  

ششصد و  شصت و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 57.98  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/21 4/97/7009 بدوي رشت بلوار 
الکان کوچه 
 روستا 
پالك 8

4-3-10172-58-1-0-0 71
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/10 مورخه 97/02/30 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 
264.6 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می 

:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.41 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.21 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.21 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 9.15 مترمربع (بدلیل احداث انباري در همکف و زیرشیروانی  -4
باالي 5 مترمربع)

داراي کسري فضاي باز به سطح 16 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 8 مترمربع می  -5
باشد

داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.5 مترمربع میباشد.با توجه به پروانه هاي 
ساختمانی صادر شده در طرح تفصیلی جدید می بایست در مرحله اتمام فنداسیون شروع 
عملیات ثبت گردد ، که ثبت نشده است.سطح اشغال از 70 درصد به 85.45 درصد افزایش 
یافته است.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد اما پس از اجراي کفسازي و نصب درب قابل 
بررسی می باشد..تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 
پایانکار الزامی است.هنگام پروانه صادره به سطح 7.15 مترمربع عقب نشینی داشته است که 

.رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
******** 

اشتباه چاپی در مساحت باقیمانده عرصه پروانه صادره رخ داده است و مساحت اصالحی 
.111.42 مترمربع می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و گزارش کارشناس مبنی بر داشتن یک واحد کسري 
پارکینگ لذا با اصالح راي بدوي وبه استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با 
توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/07/24 4/97/7011 تجدید 
نظر

یخسازي -
- بلوار 
شهداي 
گمنام-ك 
-خجسته

4-1-10405-26-1-0-0 714

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 227,136,000(دویست و  بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  

سی و  شش هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 54.08  1.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 24,393,600(بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  نود و  سه 

هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 9.68  0.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 150,000,000(یکصد و  پنجاه میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 22.04  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 32 مورخه 96/06/07 به 
صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به 
مساحت کلی 461.1 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام فنداسیون بدون تخلف 
ساختمانی پروانه مرحله دوم به شماره 32-96/08/04 را دریافت نموده است.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.52 مترمربع (به صورت سایه کنسول در همکف) -1

 اضافه بنا در طبقات به سطح 40.56 مترمربع -2
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطج 9.68 مترمربع -3

تبدیل پیلوت به دو باب  مغازه به سطح 42.84 مترمربع (قسمتی از یک باب مغازه به  -4
سطح تقریبی 4 مترمربع مربوط به زیر راه پله می باشد)

ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.20 متر افزایش یافته است(ارتفاع دقیق پیلوت بعد از کفسازي  -5
.گزارش می گردد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 6
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي کل و تخلفات احتمالی دیگر و نظر نهایی در خصوص کسري پارکینگ 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.همچنین در 
صورت موافقت با احداث مغازه احداث سرویس بهداشتی به مساحت 1/20 هر کدام از مغازه 
ها  الزامی می باشد.رعایت ارتفاع پیلوت به ارتفاع 2.40 متر و دیوارحائل بام در هنگام 

پایانکار الزامی است.حالیه مالک درخواست پاسخ استعالم بانک را دارند.مراتب جهت دستور 
.تقدیم می گردد

احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون  ********************************
ماده صد به شماره 4/97/6288-97/05/30 ،به جهت تخریب مغازه غربی و ابقاء مغازه 
. شرقی مساحت مغازه هاي به صورت زیر تفکیک و در فرم تحلیل نیز مجزا می گردد

 مغازه غربی (مغاره شماره (1)) به مساحت 20.8 مترمربع -1
مغازه شرقی (مغازه شماره (2)) به مساحت 22.04 مترمربع که از این مقدار به سطح 4.20  2

مترمربع به صورت تبدیل فضاي زیرراه پله به مغازه می باشد
احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون  ********************************
ماده صد به شماره 4/97/6782-97/07/07  ،به جهت راي تخریب مغازه غربی یک واحد 
پارکینگ جانمایی می شود،در نتیجه کسري پارکینگ به یک واحد تجاري تقلیل می 

.یابد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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********************************
احتراما طی بازدید مورخ 97/08/13 ،تخریب مغازه داراي راي کمیسیون ماده صد اجرا شده 

.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
--------------------------

.توضیح جهت واحد اصناف : یک باب مغازه باقی مانده فاقد فعالیت صنفی است
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 135473 مورخ97.07.14 معادل 160000000(یکصد و  

شصت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 12.85  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/07/24 4/97/7015 تجدید 
نظر

رشت-حمی
دیان -خ 
بهبودي 
-بعد از بن 
بست نهم

4-2-10600-2-1-0-0 71
5

راي بدوي در خصوص افزایش واحد، تایید میگردد. ردتخلف 89.64  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 105000000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 25  1.25
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه  به مبلغ 126000000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

 راي بدوي  جریمه در خصوص تراکم اعطایی بملغ 271,572,000(دویست و  هفتاد و  
یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 161.65  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 202,406,400(دویست و  دو میلیون و  چهارصد و  شش هزار و  

چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 30.12  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي تایید میگردد. سایر  0
 

3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخه 94/10/06  به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 565.20  مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
:  حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت 1.78  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  5.49 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 5.49  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  5.49 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 5.49  مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت  2.62 مترمربع-6

به مساحت 6.38  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 89.64 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 -8
واحد مسکونی که این بند شامل اضافه بنا نبوده وبا توجه به نامه معاونت محترم شهرسازي 

.ومعماري قید گردیده است
به مساحت 161.65  مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط  -9

سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29
به مساحت 12.85 مترمربع از پیلوت تبدیل به یک واحد تجاري به ارتفاع 3.10 متر شده -10

.است
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري ویک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-11

در ضمن با توجه به نماي اجرا شده واظهار نظر کارشناس مسئول محترم سیما ومنظر -12
شهري نماي جانبی حد جنوبی به صورت دو رنگ سفید وقرمز اجرا شده که از نظر ضوابط 

.سیما ومنظر شهري مورد تایید نمیباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 63.92 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
64.99 درصد بوده که به مقدار 1.07 درصد افزایش یافته است.تعداد واحد ها از 3 واحد 
مسکونی به 4 واحد مسکونی افزایش یافته وهمچنین یک واحد تجاري در همکف احداث 
شده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید 
پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 
در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 1040928000(یک میلیارد و  چهل میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 154.9  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/07/24 4/97/7025 تجدید 
نظر

رشت - 
رودباري - 
کوچه 
 نورانی

4-3-10002-39-1-0-0 716

در خصوص افزایش واحد،راي بدوي عینا تایید میگردد. ردتخلف 39.46  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25به 
ضریب 1.75) جریمه بمبلغ 812204400(هشتصد و  دوازده میلیون و  دویست و  چهار 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 138.13  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 78 مورخ 1396/11/03 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به زیر بناي کلی 693 متر مربع صادر 
گردیده است.همچنین پروانه مرحله دوم به شماره 646562 مورخ 97/01/21 نیز به همین 
صورت و به زیربناي 741.15 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري بوده  و از بابت تخلفات ذیل
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.38 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم به دلیل -1

.احداث سرویس بهداشتی در فضاي 2 متر حیاط خلوط سراسري
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.28 مترمربع و در مجموع -2

.141.84 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 138.13 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 11.68 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت تبدیل 3 واحد مسکونی به 4  واحد مسکونی در طبقه چهارم به سطح -5

.39.46 متر مربع
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر 
: واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی داراي

.کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 5.76 متر مربع-1
کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 4.89 متر مربع و در مجموع به -2

 .مساحت 19.56 متر مربع
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت  -3
27.31 متر مربع میباشد.(قابل ذکر است از این میزان تخلف ، به مساحت 7.18 متر مربع آن 

به صورت تبدیل و به مساحت 20.13 متر مربع به صورت احداث میباشد.)
از آنجائیکه اتاق فوق کمتر از 35 متر مربع بوده قابلیت یک واحد مسکونی مستقل را 

نداشته و به یکی از واحد هاي مسکونی منضم میگردد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به ارائه نقشه مجدد از طرف متقاضی ( براي بار سوم ) داراي اضافه بنا *******
:نسبت به پروانه مرحله دوم صادره و به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.52 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.03 متر مربع و در مجموع -2
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. 141.09 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 137.88 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 6.69 متر مربع-4
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت -5

.30.41 متر مربع میباشد
قابل ذکر است با توجه به راي هاي  صادره (بدوي ، تجدید نظر و راي اصالحی )داراي مابه 

:التفاوت همزمانساز و به شرح ذیل میباشد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.14 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 0.25 متر مربع و در مجموع 1  -2
متر مربع

افزایش بنا در طبقه زیرشروانی به مساحت 5.29 متر مربع (از این مقدار به مساحت 2.19 -3
متر مربع به صورت افزایش بنا در طبقه زیر شیروانی (راهپله و آسانسور)  و به مساحت 3.1 

متر مربع به صورت افزایش بنا سوئیت مسکونی در طبقه پنجم میباشد)
همچنین از بابت افزایش طول درب پارکینگ ( از 4 متر به 4.6 متر ) مشمول پرداخت عوارض 
یک واحد  کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است افزایش طول درب تاثیري در پارك 
***********.حاشیه ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
138402 مورخ 97.7.18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2500000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 500000(پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.4  0
 

50000  , 1350 احداث بناي بدون مجوز 1397/07/24 4/97/7029 بدوي -
سلیماندارا
ب-میناسیا
-ن

4-2-10142-75-1-0-0 71
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه از 5 باب مغازه (داراي سقف مشترك) 
و فضاي پشت مغازه ها که از آن به صورت پارکینگ آژانس مورد بهره برداري قرار می 

گیرد.مالک مغازه دوم  از سمت غرب ،با توجه به اخطاریه ناحیه، به شهرداري مراجعه نموده و 
با ارائه نقشه برداري در خواست استعالم موقعیت مکانی را دارند.مغازه یاد شده داراي 
فروشنامه عادي به مساحت 27.40 متر مربع که بدون مجوز و با مصالح بلوکی  و فاقد بالکن 
می باشد ،که قدمت آن با توجه به مغازه هاي همجوار و فیش برق سال 1350 تعیین می 
گردد.کسري پارکینگ ندارد.مغازه فوق به شغل باطریسازي داراي فعالیت صنفی می 
باشد.باستناد خط پروژه شماره 854-97/06/03 مغازه فوق فاقد عقب نشینی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

71
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 72.75  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/09/13 4/97/7032 بدوي رشت - 
بلوار 

الکان-باالتر 
از مسجد 
امیرالمومنی
ن- کوچه 
رهبر2 - 
جنب 
ساختمان 
  بهروز

4-3-10367-56-1-0-0 71
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 120 در تاریخ 93/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 493.05 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

:داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به صورت افزایش سطح سایه بان به مساحت 6.47 مترمربع -1

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد به مساحت 72.75 مترمربع -2
.اضافه بنا در زیرشیروانی و راه پله آسانسور آخر به مساحت 4.68 مترمربع  -3

.کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 3.04 مترمربع -4
قبال از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات به سطح 12.55مترمربع به صورت غیابی به 
کمیسیون ماده صد ارسال شده و برابر صورتجلسه مورخه 97/06/17 به پرداخت جریمه 
محکوم شده است. لذا در وضع موجود داراي کاهش بنا نسبت به سوابق فوق به سطح 4.44 
مترمربع می باشد. حالیه صرفا بند 2 گزارش تخلف (افزایش تعداد واحد به سطح 72.75 
مترمربع) به عنوان تخلف گزارش می گردد. فعال با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده ، 
پارکینگ تامین شده است لکن با توجه به انجام نشدن کف سازي و نازك کاري پیلوت 

بررسی مجدد وضعیت نهایی پارکینگ ها در هنگام پایانکار محتمل است. سطح اشغال بنا در 
طبقه همکف از 51.9% در پروانه به 63.15% در وضع موجود افزایش یافته است. ضمنا پروانه 
ساختمانی با عقب نشینی به سطح 10.5 مترمربع نسبت به گذر 10 متري صادر شده است. 
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل 

/بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
------------------------------------------

.برابر خط پروژه شماره 902-97/10/16 عقب نشینی نسبت به گذر 8 متري رعایت شده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا وراي دیوان عدالت اداري و نظریه 
کارشناس رسمی به شماره   126522-97 به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي 
سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 258,250(دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در خصوص 
حریم رودخانه ،  با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 51.65  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/12 4/97/7037 رسیگی 
 مجدد

رازي--یون
س 

اباد-بهارست
ان

4-3-10050-9-1-0-0 719

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
442,500(چهارصد و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید

جریمه 8.85  1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند و برابر 
نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 65 مترمربع بوده که به سطح 60.5 
متر مربع آن به صورت اعیان میباشد.از ملک فوق به مساحت 0.45 متر مربع در حریم 
رودخانه قرار دارد که از این مقدار به سطح 0.45 متر مربع به صورت اعیان میباشد.مساحت 
باقیمانده زمین 64.55 متر مربع میباشد که به سطح 60.05 متر مربع ان بصورت اعیان بوده و 
به دلیل باقی ماندن عرصه زیر 75 متر مربع کل آن خارج از تراکم میباشد..تا ارائه مدارك و 
مستندات الزم از سوي مالک سوابقی یافت نشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

احتراما پیرو نامه مدیریت محترم معماري شهرسازي مبنی بر تراکم گیري امالك زیر ***
75 متر مربع ، مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه و محوطه ویالیی قدیمی فاقد سند 
و برابر نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود به مساحت عرصه 65 مترمربع بوده که به 
سطح 60.5 متر مربع آن به صورت اعیان میباشد(ملک مذکور بدون مجوز و با قدمت سال 
55 احداث گردیده است).از ملک فوق به مساحت 0.45 متر مربع در حریم رودخانه قرار دارد 
که از این مقدار به سطح 0.45 متر مربع به صورت اعیان میباشد.مساحت باقیمانده زمین 
64.55 متر مربع میباشد که در کاربري مسکونی قرار داشته و به سطح 60.05 متر مربع ان 
بصورت اعیان بوده که از این مقدار به سطح 51.65 متر مربع داخل تراکم و به سطح 8.4 متر 
***.مربع خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 130686 مورخ 97/7/07 مبنی بر ****
بررسی نظریه کارشناس رسمی ، برابر نقشه برداري حریم رودخانه گوهر رود از پالك فوق 
0.45 متر مربع داخل حریم کیفی (فضاي سبز حاشیه رودخانه ) قرار دارد.همچنین بنا بر 
اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستري تاریخ احداث بنا سال 53 میباشد و با توجه به سال 
وقوع و با توجه به صفحه 11 دفترچه همسان سازي ، شهر رشت داراي طرح جامع مصوب 
میباشد (اولین طرح جامع  شهر رشت مورخ 1351/1/20 ابالغ گردیده است).همچنین پالك 
****.فوق در محدوده شهر رشت بوده است.مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي محمد حسین  شاهین  - 
کاظم صالحی مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي تجاري به مساحت 70 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی نسبت بمبلغ28000000(بیست و  
هشت میلیون ) ریال محکوم و اعالم میدارد. در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛ 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد 

جریمه 70  4
 

100000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز 1397/07/24 4/97/7052 بدوي رشت - 
فلکه رازي 
-خیابان 
سردار 
جنگل - 
روبروي 
بیمارستان 
رازي

4-3-10059-18-1-0-0 720

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به استناد سند مالکیت بمساحت 152.65 متر مربع مشتمل 
بر اعیان بصورت انبار تجاري که ار بابت احداث بدون مجوز آن راي کمیسیون ماده صد 
بشماره 10753-1383/08/09 دریافت نموده اند و به استناد گزارش فنی ارائه شده از سوي 
مالک به مورخه 32524-1383/0923 که در آن درخواست الصاق انبار تجاري  به مغازه حد 
غربی به مساحت تقریبی 70 متر مربع  عنوان شده است  که حالیه نیز انباري به مغازه الصاق 
گریده و در حال بهره برداري بشغل فروش ابزار یراق صنعتی میباشد . لذا از بابت مغازه 
بمساحت 70 متر مربع بالمانعی ارائه ننموده اند .طی مدارك ارائه شده از سوي مالک قدمت 
کل اعیانات در سال 1360 است. به استناد ضوابط قدیم کسري پارگینگ ندارد.  داراي تابلوي 
تبلیغاتی به ابعاد 7.6 * 1 متر مربع و تابلوي دیگر به ابعاد 7.6 * 1 متر مربع از نوع فلزي 
میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 399 اولب با 2290 مورخ 1394/10/23 بمساحت 44.12 
متر مربع از اعیان مغازه و بمساحت 16.74 متر مربع از اعیان انبار تجاري در تعریض خیابان 
35 متري حد غربی و کوچه بن بست 6 متري در حد جنوب میباشد. داراي اخطاریه بشماره 
3/509/ن-1396/08/14 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 205,228,800(دویست و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 40.72  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/05 4/97/7060 تجدید 
نظر

بلوار ش -
تندگویان-
خ ش 
-اصغري

4-1-10750-18-1-0-0 721
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي بدوي در خصوص افزایش واحد، عینا تایید میگردد. ردتخلف 44.88 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/08/05 4/97/7060 تجدید 
نظر

بلوار ش -
تندگویان-
خ ش 
-اصغري

4-1-10750-18-1-0-0 721

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 61 مورخ 1396/09/25به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر 
شیروانی با زیربناي 573.15 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف به 
مساحت 6.97 مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها بوده و 
متعاقب آن پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 645955 مورخ 1397/03/19 به صورت 
سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر چهار واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر شیروانی با 
زیربناي 573.92 مترمربع صادر گردیده است. حالیه برابر بازدید به عمل آمده، ساختمان در 
مرحله اتمام سربندي و اجراي سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس افشین رادمهر گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 24.39 مترمربع ( 8.13 مترمربع در هر طبقه) -1

کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به  -2
مساحت 12.81 مترمربع (4.27 مترمربع در هر طبقه)

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد که بنا بر ضوابط طرح تفصیلی به  -3
مساحت 44.88 مترمربع به عنوان مساحت تخلف افزایش تعداد واحدها در طبقه دوم 

.گزارش می گردد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.52 مترمربع -4

در مقایسه با پروانه مرحله اول به مساحت 1.93 مترمربع اضافه بنا در همکف احداث  -5
شده است لیکن با توجه به این که در زمان اخذ پروانه مرحله دوم، اضافه بنا در همکف، 
6.97 مترمربع به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش شده است لذا به مساحت 

.5.04 مترمربع اضافه پرداخت دارد
به استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده مورد 
تایید ناظر معماري، پنج واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. لیکن تایید نهایی منوط به 
اتمام عملیات ساختمانی و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. هم چنین نظر به عدم رعایت 
ضوابط عرض درب پارکینگ و با توجه به تامین پارك حاشیه اي، یک واحد کسري پارکینگ 
صرفا جهت اخذ عوارض گزارش می گردد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,813,114,800(یک میلیارد و  هشتصد و  سیزده میلیون و  

یکصد و  چهارده هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 239.83  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7065 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
شهرك 
قدس - 
بیست 
متري اول 
-نرسیده به 
خشک 
شویی

4-3-10137-10-1-0-0 72
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 350,700,000(سیصد و  پنجاه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 208.75  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 65 مورخه 1394/11/18 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 652.95 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. برابر نقشه برداري و نقشه هاي 
 : معماري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به مدلول پروانه به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41.55 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.15 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.15 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.15 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 49.15 مترمربع -5
.کاهش سطح راه پله و آسانسور در طبقه همکف به سطح 1.68 مترمربع -6

مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -7
.مورخ 1390/10/29 به  مساحت 208.75 مترمربع

همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.48 مترمربع می باشد. پروانه 
ساختمانی بدون عقب نشینی صادر شده ، ضمنا سطح اشغال بنا از 55.88% به %79.56 
افزایش یافته است. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از عملیات 
ساختمانی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. ضمنا اظهارنظر نهایی در 
خصوص پارکینگ پس از آزمون عملی پارك در محل در هنگام پایانکار انجام خواهد شد. 
رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام و کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي جعفر پیک طلبکار موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 
4.23 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات 

جمعاً به مساحت 26.19 مترمربع، مازاد بر تراکم انباري همکف به مساحت 18.97
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 165405600(یکصد و  شصت و  پنج 

میلیون و  چهارصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.39  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 4/97/7081 بدوي جاده -
الکان--مس
عودي

4-3-10148-74-1-0-0 72
3

بابت اضافه بناي همکف و طبقات به مساحت 11.34 مترمربع که به صورت همزمان ساز 
می باشد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 17,690,400(هفده میلیون و  ششصد و  نود هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.34  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً،مکان ارائه شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
296/25 مترمربع و قطعه 2 تفکیکی ،که براي آن پروانه ساختمانی بشماره 358 مورخ 
1386/08/28 بصورت 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی با زیربناي 799/80 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله شروع نازك کاري از سال 92 متوقف مانده 
استقابل ذکر است در روز بازدید عملیات ساختمانی شروع شده و در مرحله اجراي مابقی 
نازك کاري می باشد.از بابت تخلفات در مرحله اول به صورت : (1- اضافه بنا در طبقه چهارم 
به سطح 62.90 مترمربع،(ناشی از تبدیل زیرشیروانی به طبقه) ، 2- مازاد بر تراکم در طبقه 
چهارم بسطح 45/95 مترمربع ناشی از تبدیل زیرشیروانی به طبقه (بدلیل محاسبه احداث 
مسکونی در زیرشیروانی به صورت 1/2 تراکم ) 3- دو واحد کسري پارکینگ مسکونی 
)داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 217-92/05/01 مبنی بر جریمه نقدي 
می باشد مجددا از بابت : (1- اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 9/66 مترمربع، 2- اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم مجموعاً به سطح 4/80 مترمربع (هر طبقه 1/60 مترمربع) ، 3-اضافه 
بنا به سطح 1.6 مترمربع در طبقه چهارم 4-اضافه بنا صورت  احداث راه پله به بام بسطح 
21/63 مترمربع ،4- افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد ))، داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 652-93/10/06 مبنی بر جریمه نقدي می باشد.قابل ذکر 
اساس از بابت مجموع تخلفات فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد و همچنین بالمانع 
عدم مسیر به شماره 4/33/647024-97/01/20 می باشد.اکنون بنا به درخواست مالک مبنی 
بر بازدید مجدد ،مالک با قدمت سال جاري اقدام به تغییر چیدمان معماري در همکف و 
احداث سایبان جدا ساز به جهت تامین پارکینگ نموده است که برابر نقشه برداري ارائه 

: شده توسط مالک داراي تخلف به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در هکف به سطح 3.26 مترمربع به صورت همزمانساز -1

اضافه بنا به سطح 44.50 مترمربع به صورت احداث سایه بان جدا ساز در حیاط با مصالح  -2
فلزي به جهت تامین پارکینگ

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعا به سطح 8.08 مترمربع (هر طبقه 2.02  -3
مترمربع ) به صورت همزمانساز

اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 4.23 مترمربع (به صورت کاهش راه پله و آسانسور و  -4
احداث دو باب انباري که از مقداري از اضافه بنا به سطح 0.95 مترمربع مرتبط با انباري باالي 

(5 متر در زیر شیروانی می باشد
کاهش راه پله به بناي مفید به سطح 26.19 مترمربع (7.47 مترمربع در همکف ،17.72  -5

( طبقات
 مازاد بر تراکم به سطح 18.97 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در همکف -6
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در صورت موافقت با سایه بانی احداثی در آیتم شماره 2 فاقد کسري پارکینگ می باشد  -7
(قابل ذکر است در مرحله اول ارسال به کمیسیون از بابت دو واحد کسري پارکینگ داراي 
راي کمیسیون ماده صد و سوابق پرداختی می باشد که در صورت عدم موافقت نیز کسري 

(پارکینگ ندارد
قابل ذکر است مقداري از مساحت اضافه بنا در طبقات به مساحت جزیی و تقریبی 1 مترمربع 
. به عمق تقریبی 0.2 متر در هر طبقه به صورت شکست ایجاد شده در نما بوده که به صورت 
پیشروي به معبر می باشد ،در گزارش ارسالی مراحل قبل به کمیسیون  آن اشاره نشده و با 

.همین وضعیت راي جریمه و  بالمانع دریافت نموده است
با توجه به پروانه صادره عقب نشینی ندراد.لذا عقب نشینی پس اجراي کامل نما و در هنگام 
پایانکار قابل بررسی می باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد نازك کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت در 

.هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي حسین ربیع زاده مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 148.85
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 143245 مورخ 97.7.24 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1935050(یک میلیون و  نهصد و  سی و  
پنج هزار و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد. ضمنا  در اجراي تبصره 6 قانون فوق 
االشاره؛  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 

باشد.

جریمه 148.85  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7095 بدوي رشت احمد 
گوراب خ 
شهید حق 
شناس بن 
بست پاییز

4-1-10370-47-1-0-0 72
4

در خصوص احداث بارانداز در حیاط بمساحت 26 مترمربع مستندا به تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

5,070,000(پنج میلیون و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 26  1.5
 

130000  , 1375 احداث بارانداز در حیاط
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 
303  مترمربع میباشد و داراي اعیانات بدون مجوز به سطح 148.85 متر مربع با مصالح 
بلوك سیمانی و با قدمت سال 76 و بارانداز از جنس خرپاي فلزي به جهت تامین پارکینگ 
به  سطح تقریبی 26 متر مربع میباشد.برابر خط پروژه شماره 1530 مورخ 97/4/23 به سطح 
17.6 متر مربع از عرصه و به سطح 25.35 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 10 متري حد 
غرب قرار دارد.کل اعیانات داخل تراکم میباشد..مراتب جهت صدور پاسخ استعالم عدم 

.مسیر دفترخانه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

72
4

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط 

شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب4 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 5,988,400(پنج میلیون و  

نهصد و  هشتاد و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 13.61  4
 

110000  , 1371 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/08/29 4/97/7102 بدوي فلکه -
گاز-بلوار 
شهید 
بهشتی-جن
ب ساختمان 
-رامیزا

4-3-10005-372-1-2-0 72
5

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب مغازه به مساحت 118.49 مترمربع قطعه 2 تفکیکی که از 
بابت آن داراي پروانه ساختمانی به شماره 43648 مورخه 57/02/27 میباشد.داراي بالکن 
بدون مجوز به مساحت 43.52 مترمربع بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 7382 مورخه 91/05/31 بوده که متعاقب آن داراي بالمانع شماره 2/33/89052 
مورخه 91/06/26 میباشد.برابر خط پروژه شماره 1414 مورخه 97/07/15 ضمیمه شده پالك 
فوق فاقد عقب نشینی میباشد. مغازه فوق فعال بدون فعالیت وفاقد تابلو است.حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده  ممهور به مهر مهندس علیرضا پاداش هوشیار ،به مساحت 13.61 
مترمربع داراي مابه تفاوت همزمان ساز در قسمت بالکن مغازه بوده که جهت اقدامات بعدي 

.تقدیم میگردد.(قدمت تقریبی 26 سال)
در ضمن پالك فوق شامل واحد تجاري دیگر وچندین واحد هاي مسکونی بوده وفقط مغازه 
فوق مورد تعرفه قرار گرفته وبرابر درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار براي آن را 

دارد که جهت اظهار نظر ودستورات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/07/16
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 9801000(نه میلیون و  هشتصد و  یک هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 22  1
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/06 4/97/7111 بدوي -
منظریه--رب
انی-نبش 
بن صالحی

4-3-10111-19-1-0-0 72
6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه قدیمی ،عرصه در سند مالکیت قید نشده است و 
داراي اعیان به صورت یک طبقه در یک واحد مسکونی که از بابت آن داراي بالمانع شماره 
2/33/12298 مورخه 81/04/19 میباشد.برابر خط پروژه شماره 1753 مورخه 97/07/23 
ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی  35.50 مترمربع در تعریض کوچه هاي 6و8 متري 
قرار دارد.با توجه به مغایرت ابعاد در سند مالکیت با وضع موجود نیاز به اصالح سند مالکیت 

.در زمان نوسازي میباشد
به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز فلزي در حیاط به مساحت 22 مترمربع با مصالح 

فلزي به قدمت تقریبی 12 سال نموده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...97/07/23

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 365626800(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  

شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.66  1.75
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 4/97/7119 بدوي امام -
خمینی-حم
یدیان-سوپ
ر باران

4-2-10237-16-1-0-0 72
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/111-96/12/13 به صورت دو طبقه 
بر روي پیلوت  و پیلوت شامل یک باب مغازه به زیر بناي کلی 395.4 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلف به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 21.80 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري به سطح 44.65 مترمربع (به صورت تبدیل پیلوت به تجاري) -2
 تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 98.78 مترمربع -3

 اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 33.65 مترمربع -4
 اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 6.54 مترمربع -5

مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 0.67 (به دلیل احداث انباري باالي 5 متر ) -6
دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -7

قابل ذکر است کسري پارکینگ اعالم شده به کسر پارکینگ تجاري خریداري شده هنگام 
صدور پروانه می باشد.بالکن تجاري در طبقه اول به راه پله مشاعی مسکونی راه ارتباطی 
دارد که در صورت موافقت با با باکن مسدود نمودن دسترسی بالکن به راه پله الزامی می 
باشد.شیب بندي بام به صورت نامتعارف اجرا شده و در قسمت انباري احداث شده ارتفاع آن 
2.30 متر می باشد.سطح اشغال از 59.33 درصد به 75.45 درصد افزایش یافته است.عقب 
نشینی ندارد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

72
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به سایر فضاهاي مسکونی در همکف و 
طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 126957600(یکصد و  

بیست و  شش میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.19  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/08/29 4/97/7120 بدوي چمارسرا -
-طالقانی--
رضی زاده

4-2-10391-97-1-0-0 72
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 67 مورخ 
1396/10/10 و پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 67 مورخ 136/11/28به صورت سه طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی با زیربناي 499.5 
مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات احداثی در حد اتمام سربندي و انجام 
نازك کاري می باشد. بابر بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی 
:ممهور به مهر مهندس کامبیز هاللی گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به سایر فضاها به مساحت 3.2 مترمربع در همکف -1
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 21.99 مترمربع در  -2

طبقات اول تا سوم (7.33 مترمربع در هر طبقه)
همچنین به مساحت 0.16 مترمربع در همکف و طبقات و 8.04 مترمربع در زیرشیروانی 

.کاهش بنا دارد
عقب نشینی برابر پروانه صادره رعایت گردیده است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را 

.دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

72
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص میزان ضریب جریمه کلیه تخلفات با ضریب یک و بیست و پنج صدم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 392532000(سیصد و  نود و  دو میلیون و  

پانصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 93.46  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7123 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
برازنده - 
کوچه دوم 
- روبروي 
ساختمان 
 افرا

4-3-10159-7-1-0-0 72
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/101-96/12/08 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت  به زیربناي کلی 471.45 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله اتمام 
فنداسیون از بابت اضافه بنا به سطح 30.30 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف و گواهی 
عدم خالف به شماره 647741-97/05/10 میباشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت 
کاري بوده و برابر نقشه برداري ارئه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت زیر می 

: باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.4 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29.4 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.4 مترمربع -3

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 5.26 مترمربع-4
کسري فضاي باز به سطح 20 مترمربع -5
کسري فضاي سبز به سطح 10 مترمربع -6

.سطح اشغال از 54.46 درصد به 73.95 درصد افزلیش یافته است -7
داراي کاهش بنا در راه پله و آسانسور زیر شیروانی به سطح 1.47 مترمربع و  کاهش بنا در 
همکف به سطح 0.9 مترمربع به علت کاهش سطح در طبقه همکف نسبت به راي صادر شده 
می باشد.تا این مرحله بنا به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد لذا پس از 
کفسازي و اجراي درب ها قابل بررسی می باشد.قابل ذکر است هرگونه تخلف احتمالی و 
هرگونه اظهار نظر قطعی در خصوص کسري پارکینگ موکول به ادامه عملیات ساختمانی و 
ارائه نقشه برداري و معماري اجرایی می باشد.ضمنا برابر پروانه صادره به سطح 3.79 

مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

72
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  41641500(چهل و  یک میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  
پانصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 16.33  3
 

850000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/08/01 4/97/7124 تجدید 
نظر

رشت 
حمیدیان 
انتهاي بلوار 
نبش 

 جمهوري 2

4-2-10601-269-1-0-0 73
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز به مساحت 17 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4640 مورخه 80/07/26 میباشد که جهت اظهار نظر واحد 
محترم خالف تقدیم میگردد.حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي مابه 

:تفاوت به شرح زیر است
 داراي کاهش بنا در مغازه به مساحت 0.67 مترمربع -1

احداث یک طبقه تجاري بر روي مغازه موجود به مساحت 16.33 مترمربع به قدمت -2
تقریبی 10 سال که به وسیله باالبر جهت استفاده بالکن مغازه فوق مورد استفاده قرار 

.میگیرد
.مغازه فوق به شغل خواربار فروشی بوده وفاقد تابلو است

برابر خط پروژه شماره 1245 مورخه 97/06/18 ضمیمه شده پالك فوق کال در مسیر خیابان 
20 متري قرار دارد.///ي.ث

73
0

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث انباري حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  124,038,000(یکصد و  بیست و  چهار 

میلیون و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 22.97  3
 

1800000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/01 4/97/7131 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
زمینهاي 
اقبال طلب

4-1-10608-35-1-0-0 73
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد از قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین به مساحت 212.94 مترمربع (مطابق با نقشه برداري ارایه 
شده توسط مالک) می باشد. یه فقره سند کلی ارایه شده که محدوده وسیعی از بلوار 
شهداي گمنام و اراضی مجاور را در بر می گیرد لکن بابت این قسمت از زمین که مورد نظر 
متقاضی است ، یک فقره فروشنامه ارایه شده که مساحت زمین در آن نیز  212.94 مترمربع 
قید شده است. حد شرق زمین بدون رعایت عقب نشینی به وسیله نرده فلزي به طول 8.9 
متر محصور شده است. سایر اضالع زمین محدود به دیوار پالك هاي مجاور است. همچنین 
بدون مجوز اقدام به احداث انباري تجاري به سطح تقریبی 22.97 مترمربع در قسمتی از 
زمین نموده است که بابت آن سوابقی ارایه نشد. در حال حاضر فاقد فعالیت صنفی است.  
همچنین با توجه به نامشخص بودن نوع فعالیت ، فعال یک واحد کسري پارکینگ بعنوان 
تجاري منفرد گزارش می شود. لکن در آینده با توجه به نوع فعالیت تجاري ، تعداد پارکینگ 
الزم و همچنین استفاده تجاري از فضاي باز مجددا قابل بررسی خواهد بود. برابر خط پروژه 
شماره 1448 مورخه 96/12/15 به سطح تقریبی 31.62  مترمربع از وضع موجود زمین مورد 

/تعرفه در مسیر کمربندي 51 متري قرار دارد. /ع.ا
-------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/6645-97/06/31 اعالم می گردد ، 
اعیان انباري تجاري احداثی خارج از تعریض واقع شده است لکن حصار ایجاد شده در بر 

/اصلی ، در تعریض گذر قرار دارد. /ع.ا
-------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/7323 مورخه 97/09/10 
مبنی بر جریمه و پس از آن راي استنکاف از پرداخت جریمه به شماره 4/98/10011 مورخه 
98/06/12 مبنی بر تخریب بناي احداثی می باشد. طی بازدید مشاهده می شود که مالک 
اقدام به تخریب محتواي راي فوق نموده است. (از بابت تخلفات جدید الزم است پس از 

/مختومه شده این پرونده در قالب پرونده جدید گزارش گردد) /ع.ا

73
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي اسمعیل قاسم زاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف به مساحت 7.58 مترمربع ، تبدیل 

پیلوت به انباري مسکونی به مساحت 13.46 مترمربع ، اضافه بنا در طبقات به مساحت 
9.32 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 25100550(بیست و  پنج 
میلیون و  یکصد هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 30.36  1.5
 

303750  , 1379
 , 1383

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7132 بدوي -
عینک-پش
ت مغازه 
هاي 

بنیاد-مفتح

4-1-10527-64-1-0-0 73
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 179-76/05/19 به صورت سه طبقه بر 
روي پیلوت در سه واحد مسکونی به زیربناي کلی 341.5 مترمربع صادر گردیده است .در 

مرحله ستون گذاري بدون تخلف ساختمانی گواهی عدم خالف به شماره 76/08/08-12585
 دریافت نموده است .مجددا از بابت درخواست استعالم عدم مسیر به شهرداري مراجعه 
نموده که از بابت 7.80 مترمربع اضافه بنا در طبقات با توجه به دستور در برگه گزارش 
کارشناسی اصالح پروانه صورت گرفته و در جمیع موضوعات منجر به بالمانع شماره 

19880-79/08/12 شده است.در سال 1382 مالک اقدام به دریافت پایانکار نموده که در آن 
بنا به گزارش کارشناسی عملیات ساختمانی ناتمام مانده بوده لیکن مالک در سال 83 اقدام 
به تغییرات در ساختمان نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 7.58 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.54 مترمربع به  -1
صورت احداث انباري جداساز در فضاي نورگیر در همکف  مابقی به صورت همزمان با بالمانع 

عدم مسیر می باشد)
 تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به سطح 50.24 مترمربع -2

 تبدیل پیلوت به انباري مسکونی به سطح 13.46 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات به سطح 9.32 مترمربع (هر طبقه 4.66 مترمربع)-4

دیوارگذاري به طول 2.5 متر که فضاي پیلوت به دو قسمت مجزا تبدیل نموده است-5
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -6

قابل ذکر است مساحت سایه کنسول که از آن بهره برداري نمی شود جزءزیربنا بوده و مورد 
تخلف ساختمانی نمی باشد.در نماي پشت ساختمان در حد شمال از ایزوگام براق استفاده 

.شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص رعایت عقب نشینی الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط پروژه   ***
زمان صدور پروانه انعکاس داده شود.باستناد خط پروژه شماره 2125-97/07/16 بر اساس 
عرض گذر هنگام صدور پروانه فاقد عقب نشینی می باشد. اما عرض گذر حد جنوب در طرح 

***  تفصیلی جدید از 8 متري به 10 متري افزایش یافته است
احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7317-97/08/29 ،مالک در  ***
سال 82 اقدام به دریافت پایانکار نموده بود که عملیات ساختمانی به پایان نرسیده بود و 
پرونده نیز در همان سال جاري و مختومه نگردید.فاقد پایانکار می باشد.اکنون مالک به 
جهت دریافت پایانکار مجددا به شهرداري مراجعه نموده و پرونده فوق درخواست پایانکار 

***می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
2,078,561(دو میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  پانصد و  شصت و  یک) ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

عمل نماید.

جریمه 45.62  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7134 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان 
نوبهار - بعد 
از بن بست 
دوم- سمت 
راست

4-2-10235-2031-1-0-0 73
3

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 32249138(سی و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  یکصد و 
 سی و  هشت)  ریال صادر می گردد.

جریمه 70.78  1
 

455625  , 1385 طبقه مازاد بر تراکم

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 
141467 مورخ97.07.22 معادل 25340000(بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 13.45  0
 

455625  , 1385 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  

بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز دو طبقه در یک واحد مسکونی و 
یک واحد تجاري ، طبقه همکف داراي یک باب مغازه به  مساحت تقریبی 13.45 مترمربع  ، 
انباري  به مساحت تقریبی 16.71 مترمربع و پیلوت به مساحت تقریبی 28.91 مترمربع و 
طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 59.07 مترمربع  کال به زیربناي تقریبی 
118.14مترمربع  با مصالح بتنی احداث نموده  که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر 

: میباشد
احداث یکباب مغازه بدون مجوز به مساحت 13.45 مترمربع ( با قدمت تقریبی 12 سال)-1

بابت احداث اعیان بدون مجوز به مساحت 45.62 مترمربع داخل تراکم با قدمت تقریبی  -2
23 سال (طبق فیش ارائه شده توسط متقاضی)

احداث یک طبقه مازاد بدون مجوز به مساحت تقریبی 59.07 مترمربع با قدمت تقریبی  -3 
23 سال (طبق فیش ارائه شده توسط متقاضی)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد  و براساس خط پروژه شماره 745 به مساحت -5
8.75 مترمربع از اعیان در حد جنوب در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد ، مراتب جهت 

صدور دستور تقدیم میگردد .///س .ن

73
3

سب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت و مسکونی 
به یکباب مغازه به متراژ 54.74 مترمربع محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به 
موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به 
لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب 

نظریه شماره 44050 مورخ 97/03/09 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ 656.880.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با 
اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی 
رسد لذا ضمن نقض راي بدوي که براساس گزارش غیابی و براي متراژ تخلف 73 
مترمربع صادر گردیده و براساس گزارش جدید شهرداري متراژ تخلف به 104.74 
مترمربع افزایش یافته به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی براي متراژ 54.74مترمربع  به مبلغ 

131,376,000(یکصد و  سی و  یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 54.74  0
 

3100000  , 1396
 , 1397

تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/05 4/97/7144 تجدید 
نظر

رش- بلوار 
شهید 
بهشتی 
-کوچه 
رامین - 
جنب پالك 

40
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري و یک قطعه پارکینگ مسکونی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 50  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/05 4/97/7144 تجدید 
نظر

رش- بلوار 
شهید 
بهشتی 
-کوچه 
رامین - 
جنب پالك 

40

4-3-10331-31-1-0-0 73
4

توضیحات بازدید د رپاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6290-1397/05/30 مکان بازدید شده 
بصورت ساختمان احداثی 1 طبقه بر روي همکف در 2 واحد مسکونی با زیربناي بمساحت 
130 متر مربع میباشد که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 17364 
-82/12/23 دارند. بعد از آن مالک پروانه ساختمانی بشماره 65-1383/02/21 و پایانکار 
همزمان بشماره 40285-1383/02/15 و  بالمانع بشماره 1396/06/23-4/33/643071 
دریافت نموده اند. حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ، اقدام به تبدیل 
واحد مسکونی طبقه همکف قطعه اول تفکیکی به مساحت 33.03 متر مربع و پارکینگ 
مسکونی همکف قطعه سوم تفکیکی  به مساحت 12.72 متر مربع و پیلوت مشاعی بمساحت 
3.79 متر مربع به یکباب مغازه حلیم فروشی بمساحت 49.54 متر مربع داراي تابلوي 
شده است. از سرویس بهداشتی بمساحت  LED تبلیغاتی به ابعاد 1 * 3.5 متر مربع از نوع
1.25 متر رمبع نیز بصورت تجاري در حال بهره برداري میباشد. همچنین از آنجایی حیاط 
مشاعی تنها در دسترسی مغازه همکف میباشد لذا محوطه مشاعی بمساحت 3.95 متر مربع 
به محوطه تجاري تبدیل گردیده است.  لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک 
واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط جدید میباشد. اخطاریه بشماره 3/444

/ن-1396/08/08  از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد .به استناد خط پروژه بشماره 1478
 بمساحت 4.6 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض خیابان 10 متري قرار دارد. مراتب 

جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري 20 قطعه پارکینگ اداري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
445,500,000(چهارصد و  چهل و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 500  2
 

445500  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/05 4/97/7147 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی-گله
-اي بهشتی

4-3-10145-91-1-0-0 73
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نظر به اینکه به تصریح ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در 
شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اینکه 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک درتبدیل بناي مسکونی به 
اداري بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به قدمت بنا و اداري 

بودن ساختمان،ضمن نقض راي بدوي،به استنادتبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و 
نظر به موقعیت ملک، بااعمال ضریب2برابرارزش معامالتی راي به جریمه به 

مبلغ775,994,672(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  نهصد و  نود و  چهار هزار و  
ششصد و  هفتاد و  دو)ریال صادرمیگردد. 

جریمه 1159.59  2
 

445500  , 1384 احداث بناي بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مذکور داراي پروانه ساختمانی به شماره 291 مورخ 1378/07/25 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت و 12 واحد مسکونی با زیربناي 1089.2 مترمربع بوده و پس از آن بابت 
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 78 مترمربع و 4 واحد کسري پارکینگ 
مسکونی به استناد راي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 15529 مورخ 
1384/09/24 به پرداخت جریمه نقدي در حق شهرداري رشت محکوم شده است. حالیه کل 
ساختمان به صورت اداري مورد بهره برداري قرار می گیرد و  به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده از سوي متقاضی گزارش تخلفات به شرح زیر می باشد
تبدیل ساختمان مسکونی به اداري به مساحت 1078.17 مترمربع -1
احداث بناي اداري جداساز در حیاط به مساحت 26.29 مترمربع -2

احداث سایبان جهت پارکینگ به مساحت 55.13 مترمربع -3
.به استناد ضوابط طرح تفصیلی، 20 واحد کسري پارکینگ اداري دارد-4

با توجه به عدم اخذ گواهی پایانکار، اعتبار پروانه ساختمانی مذکور به اتمام رسیده است. به 
استناد خط پروژه 2163 به مساحت 3.35 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري واقع 
شده است هم چنین به مساحت 28 مترمربع در تعریض 2 متر عقب سازي مضاعف ساختمان 
هاي تجاري قرار دارد که رعایت نگردیده است. به استناد نامه شماره ش ر 1396-82671 
مورخ 1396/05/01 دبیرخانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها و با عنایت به تصمیم 

شعبه پنج کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/96/3442 مورخ 1396/04/20
.گزارش تکمیلی جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

احتراما در پاسخ تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 6730-97/07/07 ،کاربري  *******
محورهاي مختلط (تجاري - مسکونی - اداري و خدماتی) می باشد و به ، M112 پالك فوق
استناد خط پروژه 2163 به مساحت 3.35 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري واقع 
شده است هم چنین به مساحت 28 مترمربع در تعریض 2 متر عقب سازي مضاعف ساختمان 
هاي تجاري قرار دارد که رعایت نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

884000(هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 110.5  0.1
 

80000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/05 4/97/7151 بدوي رشت - 
کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
خیابان 
دانشجو - 
خیابان 
بهبودي - 
بن بست 
اول سمت 
چپ

4-2-10600-83-1-0-0 73
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 4,000,000(چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

80000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 7,920,000(هفت میلیون و  نهصد و  بیست هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 49.5  2
 

80000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان اراده شده توسط متقاضی یکبابخانه دوبلکسی در دو واحد مسکونی بر روي 
عرصه به مساحت 178 مترمربع بدون مجوز با  مصالح بلوکی با قدمت 25 سال احداث 
گردیده است.حیاط جنوبی بوسیله دیوار بلوکی غیر مجاز  به طول 5 مترمجزا گردیده و 
داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی است.از اعیان به سطح 105.5 مترمربع داخل تراکم 
و به سطح 49.5 مترمربع خارج از تراکم می باشد.باستناد گواهی واحد خط پروژه در سیستم 
شهرسازي مبنی بر قرار گیري در انتهاي کوچه بن بست فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی خالقی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر احداث بناي تجاري به مساحت 57.86 مترمربع با توجه به انتخاب 

کارشناس وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1900000 ریال فلذا مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 144828 مورخ  97.7.26 به مبلغ 380000
(سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 57.86  0
 

55000  , 1363 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/05 4/97/7162 بدوي -
معلولین-آر
سن 

-میناسیان

4-2-10143-79-1-0-0 73
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، به صورت نسقی داراي اعیان به صورت یک واحد تجاري به 
مساحت تقریبی 42.86 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت تقریبی 15 مترمربع (بر 
اساس نقشه برداري وضع موجود ضمیمه مهندس مرتضی رحیمی برندق)با مصالح آجري و به 
قدمت تقریبی 34 سال میباشد که سوابقی از بابت اعیان ارائه نگردید که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد. کسري پارکینگ ندارد .برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 97/02/25 
.ضمیمه شده پالك فوق فاقد عقب نشینی میباشد..جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد به شماره 69638-1397 مورخه 
97/04/16 ،وبررسی مجدد پرونده ،جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
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7

با توجه به گزارش جدید شهرداري مبنی بر اینکه اعیانات مورد راي تخریب در 
دادنامه شماره 4/97/6673 مورخ 97/06/20 صادره از شعبه 5،داراي مجوز(پایانکار) 
از شهرداري بوده لذا صدور حکم تخریب براي ساختمانهایی که داراي مجوز قانونی 
می باشد موجه و منطبق با موازین قانونی نیست،بنابراین راي فوق الذکر که مبنی بر 
تخریب می باشد نقض و بالاثر اعالم می گردد؛و اما در خصوص موضوع تخلف مربوط به 
احداث بناي بدون مجوز به مقدار 9.5 مترمربع و احداث سایبان جداساز به مقدار 200 
مترمربع بدیهی است موضوع تحت قالب گزارش جدید در مقام کمیسیون بدوي را دارا 

می باشد.

ردتخلف 209.5  0
 

297000  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/26 4/97/7164 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
کوچه نظام 
 پزشکی

4-3-10295-82-1-0-0 73
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماتده صد بشماره 4/97/5380-1397/04/06 و طی بازدید 
مجدد انجام شده  بصورت زمینی به استناد  سند مالکیت به مساحت 1350 متر مربع و داراي 
اعیان بصورت ساختمان احداثی 1 طبقه بر روي همکف با اسکلت بتنی با قدمت در سال 
1376  داراي زیربنا به مساحت تقریبی 657 متر مربع در حال بهره برداري بصورت ستاد 
بازسازي عتبات  که از بابت آن مالک پروانه ساختمانی بشماره 383-1376/10/11 و پایانکار 
بشماره 12448-1377/10/27 ارائه نموده اند.حالیه مالک اقدام به احداث بدون مجوز 
بصورت ساختمان جداساز با اسکلت آجري بمساحت  تقریبی 9.5 متر مربع در حال بهره 
برداري نگهبانی  با قدمت تقریبی در سال 1380 و همچنین احداث  بدون مجوز  سایبان جدا 
ساز جهت پارك خوردرو با اسکلت و سربندي فلزي بمساحت  تقریبی 200 متر مربع با قدمت 
تقریبی در سال 1380 که از بابت آنها بالمانعی ارائه ننموده اند . مراتب جهت صدور دستورات 

مقتضی بحضو.ر تقدیم میگردد./ر.ي
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مسلم قدیمی کرنق نسبت به راي شماره 4.97.6932 مورخ 
97.7.17  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 4؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 

و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5 برابر ارزش آن نسبت به 
مساحت 50 مترمربع به مبلغ  34171875(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 50  1.5
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/12 4/97/7185 تجدید 
نظر

فلکه رازي 
به سمت 
معلولین - 
بعد از سه 
راه معلولین 
- نبش 

آسایش 9

4-3-10033-87-1-0-0 73
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در خصوص مفاد بند 1 راي بدوي نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد. 

جریمه 81.2  4
 

455625  , 1384 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/4137-1397/06/20 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی بمساحت 182.25 متر مربع 
داراي اعیان بمساحت 114.2 متر مربع در حال بهره برداري بشغل لوله فروشی و اتصاالت 
ساختمانی و از باقیمانده زمین بمساحت 68.05 متر مربع بصورت فضاي باز تجاري استفاده 
میشود . قبال از بابت مغازه بمساحت 33 متر مربع و فضاي باز تجاري بمساحت 142 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 7189-1383/05/24 میباشد. لذا داراي توسعه بناي 
تجاري بمساحت  81.2 متر مربع با قدمت در سال 1384 میباشد . به استناد ضوابط قدیم 

داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري است. به استناد خط پروژه بشماره 
464--1394/10/29 بمساحت 13.6 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 35 متري قرار دارد. 
الزم به ذکر است مالک اقدام به احداث سازه موقت داربستی در حد غربی زمین بازدید شده 
به مساحت 42 متر مربع  نموده که حالیه بصورت انبار لوله در حال بهره برداري میباشد. 
اخطاریه بشماره 3/243/ن-1396/06/01 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 دارد . مراتب جهت 

//صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,740,412,800(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل میلیون و  چهارصد و  

دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 172.66  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/08/15 4/97/7186 تجدید 
نظر

-
منظریه-آزا
دي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-19-1-0-0 740

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,414,022,400(یک میلیارد و  چهارصد و  چهارده میلیون و  

بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 140.28  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخه 96/11/04 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیربناء  798.15 مترمربع 

میباشد.بعد از آن در مرحله اجراي فونداسیون داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 25.49 
مترمربع نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 

4/97/6546 مورخه 97/06/06 مبنی بر جریمه بوده (که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف 
میباشد)ومتعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 647181 مورخه 97/06/25 به 
زیربناء 823.64 مترمربع میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي بتون ریزي 

ستونهاي طبقه 5 وقالب بندي سقف این طبقه بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده 
: داراي خالف به شرح زیر میباشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 1.18 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات 1و2و3و4 به مساحت 134.64 مترمربع (هر طبقه به مساحت  33.66 -2

مترمربع)
 اضافه بنا  به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 172.66 مترمربع-3

به مساحت 5.64  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -4
بناي مفید در طبقات

به مساحت 14 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 16.50 مترمربع رعایت فضاي باز -5
.نشده است

تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 5 افزایش یافته وفعال برابر نقشه هاي ارائه شده فاقد 
کسري پارکینگ میباشد(داراي 6 باب پارکینگ در نقشه ارائه شده است)..سطح اشغال 
مطابق پروانه 63.40 درصد بوده وحالیه به مقدار  73.79 درصد میباشد که به مقدار 10.39 
درصد افزایش یافته است(محاسبه درصد سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور 

میباشد).فعال با توجه به عملیات ساختمانی در حد طبقه 5 ،انباري زیرشیروانی اجرا نشده 
است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها 
وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی 
نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در 

جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.///ي.ث

740
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه  تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 612,864,000(ششصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به 
شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري 

منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 72.96  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7190 بدوي بلوار 
منظریه- 
کوچه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-165-1-0-0 741

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي زیرشیروانی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,684,800(ده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.18  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 4/96/132 مورخ 1396/12/22 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 479.1 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و گزارش 
تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي ساختمانی ارائه شده ممهور به مهر ناظر ساختمان به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 18.24 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 54.72 مترمربع -2
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.18 مترمربع -3

.به مساحت 20 مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارد -4
سه واحد پارکینگ مورد نیاز برابر نقشه هاي ارائه شده تامین می گردد لیکن اظهار نظر 
نهایی در خصوص تامین پارکینگ و رعایت عقب نشینی منوط به احداث دیوار پیرامونی و 
نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب حجهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 236667000(دویست و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  

شصت و  هفت هزار ) ریال عینا تایید میگردد .

جریمه 57.98  1.5
 

700000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/22 4/97/7231 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
الکان کوچه 
 روستا 
پالك 8

4-3-10172-58-1-0-0 74
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/10 مورخه 97/02/30 به صورت 2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 
264.6 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می 

:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.41 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.21 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.21 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 9.15 مترمربع (بدلیل احداث انباري در همکف و زیرشیروانی  -4
باالي 5 مترمربع)

داراي کسري فضاي باز به سطح 16 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 8 مترمربع می  -5
باشد

داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.5 مترمربع میباشد.با توجه به پروانه هاي 
ساختمانی صادر شده در طرح تفصیلی جدید می بایست در مرحله اتمام فنداسیون شروع 
عملیات ثبت گردد ، که ثبت نشده است.سطح اشغال از 70 درصد به 85.45 درصد افزایش 
یافته است.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد اما پس از اجراي کفسازي و نصب درب قابل 
بررسی می باشد..تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 
پایانکار الزامی است.هنگام پروانه صادره به سطح 7.15 مترمربع عقب نشینی داشته است که 

.رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
******** 

اشتباه چاپی در مساحت باقیمانده عرصه پروانه صادره رخ داده است و مساحت اصالحی 
.111.42 مترمربع می باشد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 42,500,000(چهل و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/12 4/97/7243 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
آخر 
ایستگاه 
فروشگاه - 
صابري

4-1-10260-6-1-0-0 74
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 63,750,000(شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
148200 مورخ97.08.01 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ983.900.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 196,780,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هفتصد و  هشتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.94  0
 

850000  , 1379
 , 1387

احداث بناي بدون مجوز

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

7,851,460(هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  چهارصد و  شصت) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 151.06  0.1
 

90000  , 1372
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق به مساحت عرصه 151مترمربع (مطابق سند مفروز) بدون مجوز 
یکباب ساختمان دو اشکوبه مشتمل بر 3 باب مغازه به زیربناي کلی 231 متر مربع به شرخ 

:ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به صورت 1 واحد مسکونی به زیربناي 52.3  متر مربع با قدمت سال 72  و 3 -1
باب مغازه به زیربناي 79.94 متر مربع که یک باب با قدمت سال 79 و دو باب با قدمت سال 

.87 احداث گردیده است
.طبقه اول به صورت 1 واحد مسکونی به زیربناي 76.96 متر مربع با قدمت سال 2-89
(قابل ذکر است تاریخ احداث کاربریها  بر اساس قبضهاي برق ارائه شده از طرف متقاضی 
اعالم گردیده است).داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري میباشد.به استناد خط پروژه شماره 623 فاقد عقب نشینی میباشد.از اعیانات به 
مساحت  151.06 متر مربع  داخل تراکم و به سطح 79.94 متر مربع به صورت احداث تجاري 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

74
3

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع بنا و تایید استحکام بنا بموجب نظریه 
شماره 39799- مورخ 97/8/9 (دفترخانه ایی ) کارشناس عمومی نظام مهندسی به 
استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 1576209(یک 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار و  دویست و  نه) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم میگردد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 71.85  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/15 4/97/7262 بدوي جاده -
الکان - 
عادلی 
--هشتم

4-3-10334-126-1-0-0 74
4

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 103.71 
مترمربع و در وضع موجود مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 71.85 مترمربع می 
باشد. بابت احداث اعیانات سوابقی ارائه نگردید. کل بناي احداثی در حد تراکم بوده و قدمت 
احداث بنا سال 1380 تخمین زده می شود. به استناد خط پروژه 1325 به مساحت تقریبی 
5.7 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري حد جنوب واقع شده است. حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. پیرو تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها 
به شماره 4/97/6628 مورخ 1397/06/17 گزارش تکمیلی جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد
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به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب3 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 8190000(هشت میلیون و  یکصد و  نود هزار ) ریال صادر می 

گردد

جریمه 7.8  3
 

350000  , 1389 بالکن بدون پروانه 1397/09/06 4/97/7264 بدوي رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
خیابان 
جمهوري - 
وروي 
جمهوري - 
 سمت چپ

4-2-10601-264-1-0-0 74
5

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یکباب مغازه به مساحت تقریبی 19.15 مترمربع (فعالیت 
صنفی ابزار یراق)  که از بابت آن داراي صورتجلسه کمیسیون تجدیدنظر در مورخ 87/08/01
 میباشد (ضمیمه پرونده ) که جهت اظهارنظر واحد خالف تقدیم میگردد ، حالیه مالک 
مجدداً بدون مجوز نسبت به احداث بالکن تجاري در مغازه مذکور به مساحت تقریبی 7.8 
مترمربع با قدمت 8 سال با مصالح چوبی اقدام نموده است که مدارکی از بابت آن موجود 
نمیباشد ، کسري پارکینگ ندارد ، به استناد خط پروژه شماره 1245 مورخ 1397/07/30 به 
سطح 8.45 مترمربع از اعیان در حد جنوب و شرق در تعریض کوچه 6 متري و خیابان 20 
متري قرار دارد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .///س.ن

بدو
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدحسین یکتا کلنگستانی موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 
6.94 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11659200(یازده میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 6.94  0.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 4/97/7279 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام--ك 
خجسته - 
بن بست 
دوم

4-1-10410-157-1-0-0 74
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 91-1394/12/27 بصورت 
3 طبقه روپیلوت در 6 واحد مسکونی با زیر بناي 799.85 متر مربع  و پروانه مرحله 2 
بشماره 637933-1395/09/24 بدون خالف صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی 
در مرحله اتمام سفت کاري و شروع نازك کاري میباشد. کف سازي و نازك کاري سقف اجرا 
نشده لذا رعایت ارتفاع پیلوت در هنگام پایانکار الزامی است. حالیه به استناد نقشه برداري 
ارائه شده از سوي مالک داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه ساختمانی به شرح زیر 

:میباشد
. اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت 1.69 متر مربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 1.69 متر مربع -2
 . اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 1.69 متر مربع  -3
 . اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 1.69 متر مربع -4

مجموعا بمساحت 0.18 متر مربع در طبقات اول تا سوم  از مساحت راه پله و آسانسور  -5
.کاسته و به زیربناي مفید ساختمان افزوده شده است

مجموع اضافه بناي فوق از 5 درصد زیربناي پروانه کمتر میباشد. همچنین سطح اشغال  
بمقدار 0.5 درصد نسبت به سطح اشغال پروانه صادره افزایش یافته است. رعایت پارکینگ 
میگردد. حالیه کف سازي و نازك کاري سقف اجرا نشده لذا رعایت ارتفاع پیلوت وابعاد درب 
هاي پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی است. پروانه صادره به سطح تقریبی 1 متر مربع از 
عرصه عقب نشینی نسبت به  کوچه بن بست 6 متري صادر گردیده  لذا با توجه به عدم 
انجام نماسازي در هنگام بازدید رعایت مقدار عقب نشینی در هنگام پایانکار قابل بررسی 
میباشد. حالیه مالک تقاضاي صدور پروانه 3 دارند. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

74
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1365235200(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  پنج میلیون 

و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 203.16  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/7280 تجدید 
نظر

فلکه 
گاز-کوچه 
فرخی-فرع

-ي 5

4-3-10102-121-1-0-0 74
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي صادره بدوي در این بند عینا تایید میگردد .

ردتخلف 138.02  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 99 مورخه  93/12/28 وتمدید پروانه به 
شماره 99 مورخه 94/12/01 و اصالح پروانه به شماره 99 مورخه 96/03/02 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 675.95 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد اجراي اسکلت وسربندي بوده و براساس کروکی نقشه برداري ضمیمه شده موارد خالف 

:  واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 25.30 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.35 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.35 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.35 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.35 مترمربع-5
اضافه بنا درزیرشیروانی به مساحت 25.05مترمربع(به مساحت 17.16 مترمربع از آن به -6

صورت احداث انباري میباشد)
با توجه به مساحت انباریها در همکف وزیرشیروانی بیش از 5 مترمربع به  مساحت 11.56 -7

مترمربع بناي مازاد بر تراکم دارد
به مساحت 15.85 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله در همکف -8

وطبقات و تبدیل آن به بناي مفید
.کسري فضاي باز به مساحت 5.16 مترمربع دارد -9

تعداد واحدها از 3 به 4 واحد مسکونی افزایش یافته وبا توجه به نامه معاونت محترم -10
معماري وشهرسازي داراي 138.02 مترمربع بناي خارج تراکم میباشد.فعال برابر نقشه ارائه 
شده رعایت پارکینگ میگردد ولی اظهار نظر نهائی بعد از اجراي کف سازي واحداث دربهاي 

.پارکینگ رو وهمچنین منوط به پارك عملی در زمان پایانکار میباشد
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور مطابق پروانه 61.62 درصد بوده ودر وضع موجود 
73.51 درصد بوده که به مقدار 11.89 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در 

.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 1191320(یک میلیون و  یکصد و  نود و  یک هزار و  سیصد و  
بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 91.64  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 4/97/7296 بدوي بلوار الکان، 
کوچه کارگر 
یک، کوي 
امیرمنصور، 
بن بست 
فالح یک

4-3-10148-144-1-0-0 74
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب1.5برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

4,555,200(چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد..

جریمه 23.36  1.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی ویالیی با زیربناي 115 مترمربع 
مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 100 مترمربع و سایبان جهت پارکینگ به مساحت 
15 مترمربع می باشد که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت 
رسمی به مساحت 132.17 مترمربع احداث گردیده است. برابر بازدید به عمل آمده و سوابق 
انشعاب برق، قدمت بناي احداثی سال 1375 تخمین زده می شود. گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بدون مجوز بناي مسکونی در حد تراکم به مساحت 91.64 مترمربع -1

احداث بدون مجوز بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 23.36 مترمربع -2
به استناد خط پروژه 1837مورخ 1397/07/05 به مساحت 17.62 مترمربع در تعریض کوچه 
هاي 6 متري حد شرق و غرب واقع شده است. که از این مقدار به مساحت تقریبی 9.06 
مترمربع از اعیان و به مساحت تقریبی 8.56 مترمربع از عرصه می باشد. حالیه تقاضاي 
پاسخ استعالم اداره کل راه و شهرسازي را دارند.  پیرو تصمیم شماره 4/97/6582 مورخ 
1397/06/17 مراتب گزارش تکمیلی جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می 

 .گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  32397300(سی و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  هفت هزار و  

سیصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.ضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد.

جریمه 166.14  3
 

65000  , 1354 احداث بناي بدون مجوز 1397/08/29 4/97/7299 تجدید 
نظر

رشت - 
روبروي 
مسجد 
- حافظ آباد

4-2-10604-23-1-0-0 74
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به اینکه دیوارگذاري و حصارکشی ،  قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را 
ندارد و نظریه شماره 7/2626 – 82/4/10 و 7/4147 – 90/9/20 اداره حقوقی قوه 

قضاییه موید مطلب فوق می باشد لذا به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 48.44  0
 

65000  , 1360 دیوارگذاري 1397/08/29 4/97/7299 تجدید 
نظر

رشت - 
روبروي 
مسجد 
- حافظ آباد

4-2-10604-23-1-0-0 74
9

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2  
 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 6,500,000(شش میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

65000  , 1354 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت دو باب مغازه بانضمام بالکن و انبار تجاري  
و انبار مجزا بر روي عرصه داراي سند فاقد مساحت که  برابر نقشه برداري ارائه شده توسط 
متقاضی مساحت عرصه آن 2226.60 مترمربع اعالم شده است.از بابت اعیانات به صورت  
یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب انباري و چهارباب دکان به مساحت کلی 700 مترمربع 
بالمانع 8081-59/02/29 موجود در سند بنچاق سال 59 ( که در آن در محدوده بیست و 
پنج ساله واقع و مشمول پرداخت عوارض نمیباشد،ذکر شده است)را دریافت نموده 

است.همچنین داراي فیش  کنتور برق تجاري به تاریخ 54/02/25 میباشد.در وضع موجود 
اعیان آن به صورت دو قطعه مجزا مورد بهره برداري قرار می گیرد که به صورت زیر می 

:باشد
انباري به مساحت 370.89 مترمربع (شامل دفتر196.47مترمربع و سایبان تجاري  -1
167.24 مترمربع که بصورت پارکینگ مورد استفاده میباشد و یک سرویس بهداشتی به 
مساحت 7.18 مترمربع در گوشه ضلع جنوب غربی سایبان) ، که به شغل آموزشگاه رانندگی 

.داراي فعالیت صنفی می باشد
دوباب مغازه و یک باب انبار تجاري (به صورت مجزا اما یکپارچه) به مساحت 315.49  -2
مترمربع بانضمام 179.76 مترمربع بالکن تجاري ،مساحت مغازه در مجموع با احتساب بالکن 
495.25 مترمربع  میباشد.که به شغل فروش وانبار ابزار و یراق ساختمانی  داراي فعالیت 

صنفی می باشد
با توجه به بالمانع صادر شده با زیربناي کلی 700 مترمربع داراي تخلفات به صورت زیر  ***

می باشد
اضافه بنا بنا به صورت بالکن تجاري به سطح 166.14 مترمربع به صورت همزمانساز در  -1

 سال 1354
با توجه به نزدیک ترین ضوابط پارکینگ ،داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می -2

.باشد
دیوارگذاري بدون مجوز به طول 48.44 مترمربع (که به دو قطعه مجزا تبدیل نموده  -3

 است)
قابل ذکر است بابت ملک فوق بر اساس نقشه برداري طرح مرداب عینک  پرونده هاي  ***
غیابی و به شماره درخواست هاي  613143  و 613144  و 613146 ،به صورت سه پالك مجزا 
تشکیل و گزارش گردید  و راي تخریب نیز صادر شده است.که پس از مراجعه مالک و ارائه 

.مستندات گزارش فوق در شماره پرونده 613144 به روز شده است
: برابر خط پروژه تهیه شده به شماره  988 مورخه 97/05/28 و طرح تفصیلی تاالب عینک
از کل مساحت عرصه به مساحت 286.50 مترمربع در حریم کیفی ، مساحت 402.74 
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مترمربع در حریم کمی و به مساحت 1.75مترمربع درمسیر تعریض بلوارشهید افتخاري و به 
و به  G111 مساحت 1513.65 مترمربع در فضاي پارکهاي عمومی فرامنطقه اي در پهنه
تاالب عینک  قرار  G311مساحت 21.96 مترمربع  در فضاي سبز مجاور پهنه آبی با کد پهنه

دارد و
از کل مساحت اعیانات دربخش جنوب ملک، به مساحت 348.93 مترمربع از آموزشگاه 
رانندگی و پارکینگ وسرویس مربوطه در حریم کمی و21.96 مترمربع  در فضاي سبز مجاور 
و از بخش شمال ملک ،کل مساحت دو باب مغازه و انبار تجاري به   G311پهنه آبی با کد پهنه
انضمام بالکن و سرویسهاي مربوطه به مساحت  495.25مترمربع در فضاي پارکهاي عمومی 

.تاالب عینک  قرار دارد G111 فرامنطقه اي باکدپهنه
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد

گزارش فوق مجددا بر اساس تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره  ***
*** 4/97/6920-97/07/17 به روز شده است

درخصوص گزارش شهرداري مبنی بر تغییر کاربري ساختمان از مسکونی به 
آموزشی(مدرسه غیر انتفاعی)،نظر باینکه اماکنی که از مسکونی به تجاري(محل 
کسب،پیشه یا تجارت)تبدیل گردند قابلیت طرح در کمیسیون را دارد و اماکن 
آموزشی نوعاً تجاري تلقی نمی گردد لذا موضوع از شمول بند 24 ماده 55 و نیز 

تبصره هاي ماده صد قانون شهرداریها خارج می باشد لذا با توجه به مراتب مذکور به 
رد آن اظهار نظر می گردد.بدیهی است شهرداري به تکلیف قانونی خود وفق مقررات 

عمل نماید.

ردتخلف 260.5  0
 

162500  , 1377 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/08/29 4/97/7302 بدوي رشت - 
بلوار 

منظریه-کو
چه بهرام- 
کوچه گالیل

4-3-10119-31-1-0-0 75
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7064-1397/08/07 و تصمیم 
کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9817-1398/06/16 مکان بازدید شده  بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 500 متر مربع داراي سند مالکیت فاقد مساحت  داراي اعیان بصورت 

ساختمان احداثی 1.5 طبقه  با اسکلت آجري با قدمت در سال 1350 و داراي اعیانات به شرح 
: زیر میباشد

اعیان مسکونی بمساحت 190 مترمربع با اسکلت آجري و سایبان بمساحت 16 متر مربع با  -1
 .اسکلت فلزي که از بابت آن بالمانع بشماره 2/33/22095-1376/10/13 دارد

سرویس بهداشتی جدا ساز بمساحت تقریبی 4.5 متر مربع که از بابت آن بالمانعی ارائه  -2
.نگردید

حالیه از کل بنا در حال بهره برداري بصورت دبستان غیر انتفاعی نفیسه داراي تابلویب 
تبلیغاتی به ابعاد 3 * 2 متر مربع از نوع فلزي میباشد .  لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:اعالم مگیردد
 استفاده از اعیان مسکونی در کاربري غیر مرتبط بمساحت 206 متر مربع-1
احداث بناي بدون مجوز بمساحت 4.5 متر مربع با قدمت در سال 1377 -2

با توجه به تامین یکواحد پارکینگ بصورت سایبان در حیاط خلوت در صورت صد.ور راي  -3
.جریمه براي سایبان احداثی ي، داراي  2 واحد کسري پارکینگ آموزشی میباشد

داراي اخطاریه بشماره 3/288/ن-1397/05/06 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به 
استناد خط پروژه شماره 2217 مورخ 1395/01/21 ملک فوق فاقد عقب نشینی میباشد 
داراي تابلوي تبلیغاتی بنر معمولی به ابعاد 1.5متر *0.5متر میباشند مراتب جهت دستور 
بعدي تقدیم می باشد  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علیرضا میکائیلی تازه نمین محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 

مساحت 91/08 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
423522000(چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار )  ریال 

صادر و اعالم میگردد .

جریمه 91.08  1.5
 

3100000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/06 4/97/7314 بدوي رشت - 
کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
روبروي 
دهنه 
رودباري - 
بن بست 
طالقانی

4-3-10315-84-1-0-0 75
1

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 48 مورخه 96/09/02 به صورت  
2 طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی به متراژ 256.50 مترمربع بوده که حالیه عملیات 

:  ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده وموارد خالف به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  29.49 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  30.63 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  30.63 مترمربع-3

به مساحت  0.33 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -4
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 69.70 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
96.72 درصد بوده(عرصه به صورت کامل احداث بنا شده است) که به مقدار 27.02  درصد 
افزایش یافته است.به مساحت 6.03 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.با 
توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین 
اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 
در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/08/22

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمدتقی سبحانی موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر افزایش بنا در همکف و طبقات جمعاً بمساحت 98.02 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 494020800(چهارصد و  نود و  چهار میلیون و 

 بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 98.02  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 4/97/7315 بدوي شهرك -
قدس-شهی
دفرقانی--
10متري

4-3-10145-34-1-0-0 75
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 72 مورخه 96/10/23 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 558.75 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می باشد.تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.59 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.59  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.84 مترمربع-3

کسري فضاي سبز به سطح 3.10 مترمربع (با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده ) -4
سطح اشغال از 54.92 درصد به 73.76 درصد افزایش یافته است-5

: داراي کاهش بنا
در طبقه سوم  به علت عدم اجراي طبقه سوم به سطح 128.45 مترمربع نسبت به پروانه  -1

 صادره
 در زیرشیروانی به مساحت 24.02 مترمربع -2

کسري پارکینگ ندارد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1.25 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
190,806,000(یکصد و  نود میلیون و  هشتصد و  شش هزار ) ریال تایید می نماید.

جریمه 45.43  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/10 4/97/7319 تجدید 
نظر

رشت - 
استقامت - 
کوچه زاد 
فالح

4-2-10120-56-1-0-0 75
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره  56-96/09/04 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی به زیر بناي 557.06 مترمربع صادر گردیده است .در 
مرحله اتمام فنداسیون داراي گواهی عدم خالف به شماره 646288 می باشد.عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

:صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.57 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 10.78 مترمربع به  -1

صورت سایه کنسول احداثی در طبقه دوم می باشد)
  اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.57 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.57 مترمربع -4

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 9.93 مترمربع -5
ضمنا داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.27 مترمربع می باشد،بعه علت عدم تغییر 
در چیدمان پارکینگ ،تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.سطح اشغال در همکف تغییر 
ننموده اضافه بنا ناشی از احداث کنسول در طبقه دوم و سوم می باشد.هنگام صدور پروانه 
به سطح 19.45 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می 
باشد.الزم به ذکر اعالم زیربناي نهایی و هرگونه تخلف احتمالی منوط به اتمام عملیات 
ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید نظام می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 90,000,000(نود میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/10 4/97/7323 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
زمینهاي 
اقبال طلب

4-1-10608-35-1-0-0 75
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  

103,365,000(یکصد و  سه میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار )ریال جریمه در 
حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 22.97  2.5
 

1800000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین به مساحت 212.94 مترمربع (مطابق با نقشه برداري ارایه 
شده توسط مالک) می باشد. یه فقره سند کلی ارایه شده که محدوده وسیعی از بلوار 
شهداي گمنام و اراضی مجاور را در بر می گیرد لکن بابت این قسمت از زمین که مورد نظر 
متقاضی است ، یک فقره فروشنامه ارایه شده که مساحت زمین در آن نیز  212.94 مترمربع 
قید شده است. حد شرق زمین بدون رعایت عقب نشینی به وسیله نرده فلزي به طول 8.9 
متر محصور شده است. سایر اضالع زمین محدود به دیوار پالك هاي مجاور است. همچنین 
بدون مجوز اقدام به احداث انباري تجاري به سطح تقریبی 22.97 مترمربع در قسمتی از 
زمین نموده است که بابت آن سوابقی ارایه نشد. در حال حاضر فاقد فعالیت صنفی است.  
همچنین با توجه به نامشخص بودن نوع فعالیت ، فعال یک واحد کسري پارکینگ بعنوان 
تجاري منفرد گزارش می شود. لکن در آینده با توجه به نوع فعالیت تجاري ، تعداد پارکینگ 
الزم و همچنین استفاده تجاري از فضاي باز مجددا قابل بررسی خواهد بود. برابر خط پروژه 
شماره 1448 مورخه 96/12/15 به سطح تقریبی 31.62  مترمربع از وضع موجود زمین مورد 

/تعرفه در مسیر کمربندي 51 متري قرار دارد. /ع.ا
-------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/6645-97/06/31 اعالم می گردد ، 
اعیان انباري تجاري احداثی خارج از تعریض واقع شده است لکن حصار ایجاد شده در بر 

/اصلی ، در تعریض گذر قرار دارد. /ع.ا
-------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/7323 مورخه 97/09/10 
مبنی بر جریمه و پس از آن راي استنکاف از پرداخت جریمه به شماره 4/98/10011 مورخه 
98/06/12 مبنی بر تخریب بناي احداثی می باشد. طی بازدید مشاهده می شود که مالک 
اقدام به تخریب محتواي راي فوق نموده است. (از بابت تخلفات جدید الزم است پس از 

/مختومه شده این پرونده در قالب پرونده جدید گزارش گردد) /ع.ا
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معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ( مغازه ها ) و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,485,000,000(یک میلیارد و  

چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 550  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/08/29 4/97/7324 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
سلیماندارا
ب - انتهاي 
خیابان - 
روبروي ده 
متري قباد 
- جنب 
ترانس برق

4-3-10292-2-1-0-0 75
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به جهت استحکام بنا به  شماره 102235مورخ 97.5.29 
و نظریه کارشناس رسمی دادگستري  بشماره ثبت 155771-97.8.13که ارزش مکان 
موصوف را بملغ یازده میلیاردو و پانصد و شصت و هشت میلیون ریال تعیین و براورد 
نموده است   مشارالیه را حکم به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف 
تعیین شده به مبلغ  2,313,600,000(دو میلیارد و  سیصد و  سیزده میلیون و  ششصد 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 771.2  0
 

1200000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به جهت استحکام بنا به  شماره 102235مورخ 97.5.29 
و نظریه کارشناس رسمی دادگستري  بشماره ثبت 155771-97.8.13که ارزش مکان 
موصوف را بملغ بیست و هفت میلیاردو پانصدو پنجاه و پنج میلیون ودویست هزار 
ریال تعیین و براورد نموده است   مشارالیه را حکم به پرداخت یک پنجم ارزش 

سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  5,511,040,000(پنج میلیارد و  پانصد و 
 یازده میلیون و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 668.88  0
 

1800000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ( حسینیه )  و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 
1.5  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 900000000(نهصد میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 500  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/5961-1397/04/12 مکان بازدید شده 
بصورت زمینی داراي به مساحت 1998.32 متر مربع داراي سند مالکیت فاقد مساحت که به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار داراي اعیانات 

: احداثی به شرح زیر میباشد
پست برق بمساحت 53.14 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال  -1

 1357 در مرحله بهره برداري
تعداد 22 باب مغازه در حال احداثی با مصالح سنگ بلوك با قدمت در سال 1396 در  -2
ضلع جنوبی و ضلع شرقی واقع شده مجموعا داراي زیربناي بمساحت تقریبی 668.88 متر 

مربع حالیه در مرحله اتمام سفت کاري
ساختمان احداثی 2 طبقه بر روي همکف با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1390 در  -3
 مرحله بهره برداري بصورت حسینیه با زیربناي بمساحت 771.20 متر مربع

داراي بالمانع بشماره 2/33/62999-1389/04/28 از بابت زمین و پست برق میباشد . لذا 
: خالفهاي ساختمانی به شرح زیر میباشد

احداث 22 باب مغازه با زیربناي 668.88 متر مربع -1
احداث بناي بدون مجوز ( حسینیه ) بمساحت 771.20 متر مربع -2

 .داراي 22 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط جدید  میباشد -3
واحد پارکینگ در ساختمان حسینیه تامین گردیده لذا داراي 20 واحد کسري  3 -4

 .پارکینگ مذهبی به استناد ضوابط قدیم میباشد
داراي اخطاریه بشماره 3/816/ن-1396/12/21 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد و 
همچنان به ساخت بناي خالف ساز از سوي مالک اصرار میشود. به استناد خط پروژه بشماره 
467-1397/02/09 بمساحت 20 متر مربع از اعیانات مغازه در گوشه جنوب شرقی در تعریض 
خیابان 12 متري  و بمساحت 3.46 متر مربع از پست برق در حد جنوب غربی در تعریض پخ 
دوگذر قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر 
مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 432905(چهارصد و  سی و  دو هزار و  

نهصد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 78.71  0.1
 

55000  , 1357 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/7342 تجدید 
نظر

رشت - 
معلولین - 
روبروي 
 آهنگري

4-2-10147-5-1-0-0 75
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز ویالیی در 2 واحد تجاري و 1 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 2 واحد 
تجاري به مساحت تقریبی 26.4 مترمربع (با قدمت تقریی 15 سال با فعالیت صنفی 
سوپرمارکت و خیاطی ) و یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 52.31 مترمربع  کالً با 
زیربناي تقریبی 78.71 مترمربع با مصالح آجري احداث نموده است که گزارش تخلف 

: ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به مساحت تقریبی 26.4 مترمربع با قدمت تقریبی 15 سال -1
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت تقریبی  78.71 مترمربع به -2

 قدمت تقریبی 30  سال
واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 626 مورخ  1 -3
1397/09/05 (ضمیمه پرونده) به سطح تقریبی 0.55 مترمربع از اعیان و به سطح تقریبی 
0.95 مترمربع از عرصه در حد غرب در تعریض خیابان 20 متري قرار دارد ، مراتب جهت 

 صدور دستورات بعدي تقدیم میگردد.///س.ن
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست و 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ،به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقات، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 3,508,314(سه میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  سیصد و  

چهارده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.55  1
 

303750  , 1383 تبدیل غیر مجاز 1397/09/13 4/97/7346 بدوي بلوار -
بهشتی-است
قامت-شقاي
ق

4-2-10119-81-1-3-0 75
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ دو دستگاه آپارتمان در طبقه اول و دوم 
میباشد که مجموعا تشکیل یک واحد مسکونی را میدهد.داراي پروانه و پایانکار و همچنین 
بالمانع 4/33/601058-92/12/26 دریافت نموده که طی بازدید مشاهده گردید که مالک 
برخالف قانون تملک آپارتمان ها حیاط خلوت مشاعی را که در هر طبقه 3.85 مترمربع می 
باشد ، در نیم طبقه به انبار مسکونی و در  طبقه اول و دوم به بناي مسکونی تبدیل نموده 
است.سوابقی در این خصوص یافت نشد قدمت آن قبل از بالمانع فوق و بعد از راي کمیسیون 
ماده صد در خصوص احداث بالکن در سال 82 بوده است و قدمت آن تقریبا سال 1383 می 
باشد..باستناد خط پروژه تهیه شده در تاریخ 97/07/30 به سطح 22 مترمربع در تعریض 
کمربندي 51 متري حد جنوب و کوچه 8 متري حد شرق و پخ دو گذر قرار دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

75
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2به ضریب 
1.5) جریمه بمبلغ 1,389,348,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  

سیصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 282.25  1.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/13 4/97/7348 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان--کار
گر

4-3-10195-36-1-0-0 75
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره درخصوص تراکم اعطایی منطبق با 
موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي جریمه بملغ 219172800(دویست و  نوزده 

میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 130.46  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 31 مورخه 1392/10/01 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 454.25 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. داراي اضافه بنا خارج از تراکم بر 

:خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 47.34 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 47.34 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 47.34 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 47.34 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 47.34 مترمربع -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی و راه پله و آسانسور آخر به مساحت 16.46 مترمربع -6

مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -7
مجموعا به مساحت تقریبی 19.87مترمربع. (در همکف 3.67 مترمربع و در هر طبقه 4.05 

مترمربع)
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -8

 .مورخ 1390/10/29 به  مساحت 130.46مترمربع
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به سطح 9.22 مترمربع در  -9

.زیرشیروانی
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه فعال پارکینگ رعایت می شود. سطح اشغال بنا از 49.95
% به 62.17% افزایش یافته ، همچنین مالک اقدام به تغییر جانمایی بنا بر خالف مدلول پروانه 
به صورت برسازي نسبت به حد غرب و جنوب نموده است. در خصوص رعایت عقب 

نشینیهنگام صدور پروانه به سطح 55 مترمربع الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط 
 .پروژه زمان صدور پروانه انعکاس داده شود

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا
---------------------------------------

در خصوص رعایت عقب نشینی الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط پروژه زمان  
صدور پروانه انعکاس داده شود.**** باستناد خط پروژه شماره 390-97/07/07 به سطح 
0.12 مترمربع از اعیان هر طبقه به علت اجراي ناصحیح پخ دوگذر داراي عقب نشینی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

75
8
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 77,792,400(هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.23  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 4/97/7388 بدوي رشت -خ 
رودباري - 
پارك شهر- 
ك کاج

4-3-10046-134-1-0-0 75
9

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 15 مورخ 1393/05/20 به صورت پنج 
طبقه روي پیلوت (به انضمام زیرشیروانی) مشتمل بر نه واحد مسکونی و با زیربناي کلی 
1555.4 مترمربع می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل امده ساختمان در حد سفت کاري بوده 
و گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به 

:مهر مهندس وحید محبوب کنارسري به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.98 مترمربع -1

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.9 مترمربع -2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا پنجم به  -3

مساحت 6.35 مترمربع (1.27 مترمربع در هر طبقه)
شایان ذکر است برابر ضوابط شهرسازي، پروانه مذکور فاقد اعتبار است. برابر پروانه صادره 
فاقد عقب نشینی است و برابر نقشه برداري فوق االشاره نه واحد پارکینگ موردنیاز تامین 
می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص عدم تجاوز به معبر و رعایت پارکینگ ها و نیز 
رعایت حد نصاب فضاي سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك 
و نصب دربهاي پارکینگ و نفررو می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور  مقتضی به حضور ارسال می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی یوسفی کلوانی و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 8/83 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
14834400(چهارده میلیون و  هشتصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 8.83  0.5
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/09/06 4/97/7396 بدوي کمر بندي -
شهید 
بهشتی-کو
چه پژمان

4-2-10461-17-1-0-0 760
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 14 مورخه 96/03/20 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به متراژ 593.40 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
:  حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  0.15 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 0.15  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  0.15 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  0.15 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 5.46  مترمربع-5
به مساحت 1.77 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در طبقات
تعداد واحد ها از 5  به 6 واحد مسکونی افزایش یافته است .در وضع موجود فعال رعایت  -8

.پارکینگ میگردد
به مساحت 13.73 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح اشغال با احتساب راه پله 
،مطابق پروانه  60.24درصد بوده وحالیه در وضع موجود 60.31 درصد بوده که به مقدار 0.07 
درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت 
.وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به 
درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالفی پالك فوق را دارد که جهت اقدامات 

بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/21

760

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 42,500,000(چهل و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/09/10 4/97/7403 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
آخر 
ایستگاه 
فروشگاه - 
صابري

4-1-10260-6-1-0-0 761
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  ، به موجب نظریه شماره148200 مورخ 97.08.01کارشناس رسمی 
دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

983.900.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 196,780,000
(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.94  0
 

850000  , 1379
 , 1387

احداث بناي بدون مجوز 1397/09/10 4/97/7403 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
آخر 
ایستگاه 
فروشگاه - 
صابري

4-1-10260-6-1-0-0 761

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 63,750,000(شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجازبه استناد تبصره 4 بااعمال  
ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

7,851,460(هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  چهارصد و  شصت) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 151.06  0.1
 

850000  , 1372
 , 1389

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق به مساحت عرصه 151مترمربع (مطابق سند مفروز) بدون مجوز 
یکباب ساختمان دو اشکوبه مشتمل بر 3 باب مغازه به زیربناي کلی 231 متر مربع به شرخ 

:ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به صورت 1 واحد مسکونی به زیربناي 52.3  متر مربع با قدمت سال 72  و 3 -1
باب مغازه به زیربناي 79.94 متر مربع که یک باب با قدمت سال 79 و دو باب با قدمت سال 

.87 احداث گردیده است
.طبقه اول به صورت 1 واحد مسکونی به زیربناي 76.96 متر مربع با قدمت سال 2-89
(قابل ذکر است تاریخ احداث کاربریها  بر اساس قبضهاي برق ارائه شده از طرف متقاضی 
اعالم گردیده است).داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري میباشد.به استناد خط پروژه شماره 623 فاقد عقب نشینی میباشد.از اعیانات به 
مساحت  151.06 متر مربع  داخل تراکم و به سطح 79.94 متر مربع به صورت احداث تجاري 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي اکبر احمدي، با توجه به قدمت بناي بخشی 
از ساختمان به مساحت 68.83 مترمربع ( سال وقوع تخلف 1356 ) قابلیت طرح در 

کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 68.83  0
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/08/29 4/97/7404 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
کوچه 
توحید - 
پشت 
الستیک 
سازي

4-2-10361-17-1-0-0 76
2

در خصوص بناي مسکونی در حدتراکم به مساحت 209.6 مترمربع، به استناد تبصره 4 
از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,951,025(سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  یک هزار و  بیست و  پنج) ریال 
محکوم و اعالم می دارد. و در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق 
االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 

باشد.

جریمه 209.6  0.1
 

130000  , 1375
 , 1383

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص 2 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

8,734,375(هشت میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) 
ریال محکوم و اعالم می دارد. 

جریمه 50  1
 

130000  , 1375
 , 1383

مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت عرصه 403.65 مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 396.19 متر 
مربع میباشد.در بازدید مشاهده گردید که پالك فوق توسط دیوار بلوك سیمانی  به 2 
:قسمت مجزا تبدیل گردیده و شامل 2 باب ساختمان جدا ساز به شرح ذیل میباشد

ساختمان اول واقع در حد شمال(مساحت قطعه 242.96 متر مربع) به صورت خانه ویالیی -1
دوبلکس که قسمتی از آن به زیر بناي 68.83 متر مربع  باقدمت سال 56 و قسمتی دیگر به 
مساحت 72.4 متر مربع با قدمت سال 75 احداث گردیده است.(قابل ذکر است مالک با 
قدمت تقریبی سال 90 اقدام به بازسازي آن نموده است)داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.میباشد
ساختمان دوم واقع در حد جنوب (مساحت قطعه 153.21 متر مربع) به صورت خانه -2
ویالیی دوبلکس به زیربناي 137.2 متر مربع و با قدمت سال 83 احداث گردیده است و 

.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد
از بابت اعیانات هیچگونه سوابقی ارائه نگردیده است.باستناد خط پروژه شماره 988 مورخ 
97/7/11 به سطح 8.35 متر مربع از عرصه در تعریض معبر 8 متري حد جنوب و به سطح 
17.86 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 10 متري حد شمال قرار دارد.کل اعیانات داخل 
تراکم میباشد..حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

76
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه بنا در همکف و طبقات  با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 1982030400(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سی هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 196.63  3
 

3360000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/7409 بدوي رشت  
شهرك امام 
خانه هاي 
بهداري 
کوچه 5 
پالك 9

4-2-10230-19-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/90 مورخ 96/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت با کاربري ورزشی و به زیربناي کلی 764.1 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 58.1 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 67.45 متر مربع-2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 67.45 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.49 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5

.در همکف و طبقات  به سطح 3.14 مترمربع
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه سوم به سطح 1.84 مترمربع میباشد.با توجه به ظوابط 
پارکینگ اماکن ورزشی (هر 100 متر مربع زیربناي مفید 1 پارکینگ)فاقد کسري پارکینگ 
ورزشی میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال 
به میزان 76.8% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1393) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
در ( همکف ) طی نظریه شماره 233299 مورخ 95/11/13 به مبلغ 8/600/400/000 
ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 48/78 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک 
پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 1720080000(یک 
میلیارد و  هفتصد و  بیست میلیون و  هشتاد هزار )   ریال جریمه در حق شهرداري 

راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 48.78  0
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/7413 بدوي منظریه-خ -
آزادي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-20-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1393 )ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
در ( طبقه اول ) طی نظریه شماره 233299 مورخ 95/11/13 به مبلغ 2/765/700/000 
ریال اعالم گردید و مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 30/73 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک 

پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 553,140,000(پانصد 
و  پنجاه و  سه میلیون و  یکصد و  چهل هزار )   ریال جریمه در حق شهرداري راي 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 30.73  0
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/7413 بدوي منظریه-خ -
آزادي-ك 
حسین آزاد

4-3-10104-20-1-0-0 76
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 64 مورخ 1393/11/08به صورت یک 
طبقه مسکونی بر روي سه باب مغازه با زیربناي 620.7 مترمربع می باشد. پس از آن بابت 

:تخلفات ساختمانی مشتمل بر
احداث زیر زمین تجاري بسطح 364.16 متر مربع جهت تامین پارکینگ تجاري -1
 %اضافه بنادر طبقه همکف بسطح 123.94 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -2

 تبدیل 136.65 متر مربع از پیلوت مسکونی به تجاري-3
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 347.73 متر مربع خارج تراکم و طول 60% الزم به توضییح  -4

 است طبقه اول بصورت دوبلکس تجاري میباشد و از مغازه ها راه دارد
 تبدیل 14.70متر مربع از راه پله مسکونی به تجاري -5

 حذف و عدم اجراي طبقه دوم بسطح 220.45 متر مربع -6
 حذف و عدم اجراي راه پله به بام بسطح 15.20متر مربع -7

کاهش سطح بالکن مغازه بسطح 101.12 متر مربع (بالکن مغازه ها از 149.90متر مربع برابر  -8
پروانه صادره به 48.78 متر مربع کاهش یافته است )

تراکم اعطایی به مساحت 33.77 مترمربع -9
پنج واحد کسري پارکینگ تجاري -10

داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر جریمه نقدي بوده و پس 
اژ آن گواهی عدم خالف شماره 614515 مورخ 1396/05/31 با زیربناي 1119.76 مترمربع 
صادر گردیده است. حالیه تقاضاي گواهی پایانکار را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و برابر خط پروژه شماره 1753 مورخ 1395/04/08 که وضع 
موجود ملک بر روي آن منعکس شده است  ملک فوق  از وضع موجود فاقد عقب نشینی 
است. برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 48.78 مترمربع ناشی از منظور نمودن مقادیر رمپ  -1

در همکف
اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 30.73 مترمربع  که به مساحت 26.32  -2
مترمربع از آن شامل راه پله دسترسی طبقه همکف به طبقه اول می باشد که در گزارش 

.مرحله عدم خالف منظور نشده بود
با توجه به جانمایی پارکینگ ارائه شده و سوابق جریمه کسري پارکینگ، فاقد کسري -3

 .پارکینگ می باشد
تخلفات ساختمانی احصا شده به صورت همزمانساز گزارش شده است یعنی تاریخ وقوع 
تخلف عطف به تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی سابق می باشد. بازدید این جانب از ساختمان 
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مذکور در سال 1397 و در زمان اتمام عملیات ساختمانی صورت گرفته است لیکن با توجه به 
تاریخ صدور پروانه ساختمانی و مدت زمان الزم براي توالی عملیات ساختمانی و نیز با توجه 
به این که در زمان ارسال گزارش تخلفات ساختمانی  به کمیسیون ماده صد در سال 1394 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري اعالم گردیده است، به نظر می رسد در خصوص 
اعالم  تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی، سال 94 قرین به صحت باشد.مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
در پاسخ به نامه شماره ش ر-22360-1398 مورخ 1398/02/18 عطف به نظریه  ---
کارشناس رسمی دادگستري شماره 21697 مورخ 1398/02/17 سال وقوع تخلفات 

ساختمانی سال 1395 اعالم می گردد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 
می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث سرویس بهداشتی تجاري به مساحت 5/94 متر مربع راي به جریمه 
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 7,722,000(هفت میلیون و  هفتصد و 

 بیست و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5.94  2
 

650000  , 1388 احداث سرویس بهداشتی 1397/09/10 4/97/7445 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
سه راهی 
ولکس - 
مصالح 
فروشی

4-1-10629-14-1-0-0 76
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص اضافه بناي تجاري به مساحت 5/87 متر مربع راي به جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 11446500(یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

شش هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5.87  3
 

650000  , 1390 توسعه بناي تجاري
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توضیحات بازدید احتراما برابرشکوائیه پیوست از طرف جمعی از ساکنین محله خیابان خرسندي-کوچه دانش 
میباشد.که برابر l/وهمچنین اخطاریه پیوست به شماره 1264/ن1/م4  مورخه 961/8
محتویات موجود در پرونده داراي یک برگه راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 
20507 مورخه 1388/10/20مبنی بر جریمه مشاهده می شود که بر اساس گزارش موجود در 
سیستم مربوط به احداث یک باب انباري به مساحت 20 مترمربع و یک چشمه سرویس 
الزم به توضیح است در متن گزارش اشاره اي به ) .بهداشتی به سطح 2.5 مترمربع بوده است
کاربري تجاري یا مسکونی نشده و صرفا از لفظ انباري استفاده شده است و کمیسیون ماده 
صد نیز 1/2 ارزش معامالتی بناي احداثی را مبناي جریمه قرار داده است ، گزارش کارشناسی 
موجود در پرونده در پاسخ به نامه استعالم عدم مسیر دفترخانه4مورخه 96/10/4 ، مکان 
تعرفه شده برابر سند مالکیت تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت 178.5 مترمربع بوده که 
در وضع موجود ، محصور و مشتمل بر اعیان به صورت یک باب دفترکاري تجاري به سطح 
حدود 20 مترمربع (دفتر مصالح فروشی) ، سایه بان با سازه فلزي به سطح تقریبی 25 

مترمربع و سایه بان با سازه چوبی به سطح تقریبی 15مترمربع جهت دپوي مصالح و سرویس 
بهداشتی جداساز به سطح 2.5 مترمربع می باشد. همچنین از مابقی زمین به صورت فضاي 
از نوع بنر معمولی است. از بابت  x1.2باز تجاري بهره برداري می گردد. داراي تابلو به ابعاد 8
دیوارکشی محوطه داراي پروانه دیوارکشی به شماره 1/44/73624 مورخه 88/03/18 بوده ،. 
حالیه با  (همچنین محتمل است که زیربناي منعکس شده در راي ، همان دفترکار فعلی باشد
توجه به وضعیت فعلی عرصه و اعیان سوابقی در خصوص تغییرات فوق ارایه نشده ، لذا نیاز 
به ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و به روزآوري گزارش می باشد. همچنین در خصوص 

عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه است
.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،*****************************
*********************************************************
****************************************************
احتراما به استناد نامه شماره 106258 مورخه 97/6/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد ، در 
خصوص کارشناسی مجدد ، که در پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند. که 
برابر محتویات موجود در پرونده داراي یک برگه راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به 
شماره 20507 مورخه 1388/10/20مبنی بر جریمه مشاهده می شود که بر اساس گزارش 
موجود در سیستم مربوط به احداث یک باب انباري به مساحت 20 مترمربع و یک چشمه 
سرویس بهداشتی به سطح 2.5 مترمربع بوده است. (الزم به توضیح است در متن گزارش 
اشاره اي به کاربري تجاري یا مسکونی  بودن انباري نشده و صرفا از لفظ انباري استفاده 
شده است و کمیسیون ماده صد نیز 1/2 ارزش معامالتی بناي احداثی را مبناي جریمه قرار 
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داده است ، این ملک داراي نامه استعالم عدم مسیربه دفترخانه4مورخه 96/10/4 
میباشد.وهمچنین طی کارشناسی صورت گرفته مکان تعرفه شده برابر سند مالکیت 

تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت 178.5 مترمربع بوده که در وضع موجود ، محصور و کل 
اعیانات شامل ، یک باب دفترکار تجاري به مساحت 25.87 مترمربع (دفتر مصالح فروشی) 
که از سال 90 به مساحت 5.87 مترمربع نسبت به مساحت قبلی ، که داراي راي کمیسیون 
به مساحت 20 مترمربع و انباري بوده افزایش بنا دارد. ودر سال 97 نسبت به احداث یک 
دستگاه سرویس بهداشتی نوساز به مساحت 5.94 مترمربع در جوار این ملک اقدام نموده 
اند. کل بناي موجود در این عرصه به مساحت 31.81 مترمربع ، شامل دفتر مصالح فروشی و 
سرویس بهداشتی میباشد .از بابت دیوارکشی محوطه داراي پروانه دیوارکشی به شماره 
1/44/73624 مورخه 88/03/18 میباشد. همچنین در خصوص عقب نشینی نیاز به اظهار 
نظر کارشناسان واحد نقشه برداري و خط پروژه میباشد. که بنا به اظهار نظر و صورتجلسه 
واحد خط پروژه و نقشه برداري به شماره 420 ،به مساحت 27.16مترمربع از عرصه در طرح 
تعریض اصالح گذرهاي 10و55 متري و پخ کوچه قرار دارد. مراتب جهت صدور دستورات 

.بعدي تقدیم حضور میگردد
**************************************

در پاسخ به تصمیم  اعضاي محترم کمیسیون به شماره 4/97/6754 مورخه97/8/12  ،به 
مساحت 5.87 مترمربع توسه بناي احداثی  مورد استفاده تجاري این فروشگاه مصالح 

.ساختمان میباشد
*****************************************

در پاسخ به نامه شماره 239769-1397 مورخه 97/12/8 عین گزارش کارشناسی فوق  مورد 
.تایید میباشد

 
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 165403-97.8.28 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  69492200(شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار و  دویست) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 18.86  0
 

780000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1397/09/10 4/97/7455 تجدید 
نظر

جاده 
فومن-نخود
--چر

4-1-10536-75-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 9,845,550(نه میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  

پانصد و  پنجاه)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 33.15  1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/10 4/97/7455 تجدید 
نظر

جاده 
فومن-نخود
--چر

4-1-10536-75-1-0-0 76
6

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت عرصه 
200 مترمربع بوده که در وضع موجود به صورت ساختمان 1طبقه بر روي پیلوت میباشد و از 
بابت اعیانات داراي پروانه به شماره 266 مورخ 77/7/26 و پایانکار به شماره 14502 مورخ 
78/7/07  میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون مجوز اقدام به اضافه بنا به 

:شرح ذیل نموده است
احداث یک باب مغازه به مساحت 18.86 متر مربع و با قدمت سال 91 با مصالح بلوك -1

.(سیمانی( (داراي فعالیت صنفی به شغل پوشاك میباشد
.احداث سایبان فلزي به مساحت 17.85 متر مربع با قدمت سال 2-80

تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 15.3 متر مربع به انباري مسکونی با مصالح بلوك -3
.سیمانی و با قدمت سال 80

فاقد کسري پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 968 فاقد عقب نشینی 
میباشد.مراتب جهت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه و صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات مجازراي به جریمه به مبلغ2,452,867,200(دو میلیارد 
و  چهارصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 243.34  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/09/20 4/97/7458 بدوي بلوار 
منظریه- 
کوچه 
حسینی 
آزاد - بن 
بست پنجم

4-3-10102-119-1-0-0 76
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 4/96/118 مورخ 96/12/16 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 669.8 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 47.01 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 47.01 مترمربع و در مجموع -2
.188.04 متر مربع

اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد به سطح 92.24 متر مربع.قابل ذکر است واحد -3
طبقه فوق به سطح  69.92 متر مربع میباشد که از این مقدار به سطح 21.92 متر مربع به 
.صورت تراس  غیر مسقف اختصاصی بوده و منضم به واحد طبقه چهارم میباشد

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -4
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 8.29 مترمربع

با توجه به احداث ساختمان 5 طبقه ، مالک موظف به احداث ایستگاه مشترك آتش -5
.نشانی بوده که تامین نگردیده است

برابر نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه مالک مجاز به احداث یک درب ماشین رو  -6
بوده و همچنین پارك حاشیه رعایت میگردید.حالیه مالک برابر نقشه هاي اجرایی و بر خالف 
ضوابط پروانه اقدام به نصب دو درب ماشین رو نموده که این موضوع باعث تامین 2 واحد 
پارکینگ گردیده است و در صورت موافقت کمیسیون با موضوع فوق فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.در صورت احداث درب ماشین رو برابر ضوابط پروانه صادره داراي 2 واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
برابر نقشه معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز به مساحت 30 متر مربع میباشد -7

.(فاقد کسري فضاي باز میباشد)
میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان %73.1 
میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 13.62 متر مربع میباشد که 
بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در بازدید مجدد مشاهده گردید که تراس روباز در طبقه پنجم مسقف گردیده *****

76
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است.همچنین برابر نامه سازمان آتش نشانی مورخ 97/9/01 ساختمان فوق مشمول ضوابط 
ایمنی جدیدي نمیگردد و موضوع تخلف شماره 5 منتفی میباشد.مراتب جهت صدور دستور 

*****.مقتضی تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 717,494,400(هفتصد و  هفده میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس 
ناظرساختمان به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و کارشناس فنی(شاغل در 

شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 106.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/7462 بدوي بلوار آیت 
اهللا 
رودباري، 
خیابان 
جواد زاده، 
کوچه 
گلستان 
دوم

4-3-10044-20-1-0-0 76
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/30 مورخ 1397/03/27 به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در 
زیرشیروانی  با زیربناي 456.9 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در مرحله سربندي بوده و  گزارش تخلفات ساختمانی به استناد بازدید به عمل 

:آمده و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح می باشد
 .اضافه بنا در همکف به مساحت 19.23مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 76.44 مترمربع (25.48 مترمربع در هر -2
طبقه)

کاهش مساحت راه پله و تبدیل فضاي مذکور به بناي مسکونی  در همکف و طبقات به -3
مساحت 11.1 مترمربع

در زمان بازدید از ساختمان، عملیات سربندي و احداث زیرشیروانی به اتمام نرسیده بود لذا 
.مقادیر آن برابر مقادیر مندرج در پروانه ساختمانی گزارش می گردد

شایان ذکر است سه واحد پارکینگ موظف برابر ضوابط طرح تفصیلی تامین می گردد و برابر 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی است لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و 
رعایت دقیق عقب نشینی در مرحله پایانکار بررسی خواهد شد. حالیه تقاضاي گواهی عدم 

خالف دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

76
8

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي علی روحی، پس از مالحظه جامع محتویات 
پرونده و با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر و توجهاً به 
موارد اعالمی از سوي شعبه 13 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري جهت بررسی اصول سه گانه شهرسازي، فنی و بهداشتی، قرار امر 
کارشناسی صادر  و  پس از وصول نظریه مزبور به شماره 172532 مورخ 97.09.10   
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی، اعتراض 
معترض را وارد دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري ؛ حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی نسبت به احداث بناي بدون مجوز در همکف به صورت پیلوت به مساحت 62
 مترمربع و طبقه اول به مساحت 62 مترمربع به مبلغ 768800000(هفتصد و  شصت و  
هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد. رأي صادره قطعی و 

الزم االجراست.

جریمه 124  2
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/17 4/97/7497 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار الکان 
- شهرك 
فجر - 

فرودین 13
-کوچه 
حافظ 2

4-3-10455-50-1-0-0 76
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید .احتراما گزارش فوق صرفا جهت بازبینی مجدد پرونده فوق در کمیسیون ماده 100 میباشد
مکان بازدید شده به صورت ساختمان دو اشکوبه بر روي زمینی نسقی به مساحت 71.62 متر 
مربع میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
.همکف به مساحت 67.93 مترمربع به صورت پیلوت جهت تامین پارکینگ -1

.طبقه اول به مساحت 67.93 متر مربع در یک واحد مسکونی-2
فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 1766 مورخه 97/02/06 ضمیمه شده 
پالك فوق به مساحت تقریبی 4.35 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.از اعیانات 
به سطح 107.62 متر مربع داخل تراکم و به سطح 28.24 متر مربع خارج از تراکم 

.میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

76
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 171659 مورخ 97/09/07 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 760.800.000 ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 152160000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 63.4  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1397/09/20 4/97/7501 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه- 
کوچه 

گلستانی-نب
ش مجیدیه 
دوم و چهار 
- ساختمان 
ایرونی

4-3-10116-86-1-6-0 77
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده برابر سند انتقال اجرایی ارایه شده ، یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
دوم بوده که در تاریخ 1390/08/30 بالمانع شماره 2/33/82186 را به صورت مسکونی 
دریافت نموده است. طی بازدید مشاهده شد که از آپارتمان فوق به صورت «دفتر تجاري 
شرکت تولیدي» بهره برداري می شود که قدمت استفاده تجاري از آن به سال 90 می رسد. 
برابر خط پروژه شماره 2329 به سطح تقریبی 2 مترمربع از عرصه مشاعی و به سطح تقریبی 
1 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض گذر 10 متري قرار دارد. (متراژ اعیان بر اساس سند 

/انتقال اجرایی وارد شده است) /ع.ا
---------------------------------

توضیح قبال در تاریخ 96/12/22 بالمانع شماره 4/33/625531 را به دستور شهردار وقت 
دریافت نموده که در توضیحات آن قید گردیده : «با توجه به تبدیل بناي مسکونی به تجاري 
باید به کمیسیون ماده صد ارسال گردد و پاسخ فوق صرفا جهت اطالع بوده و به منزله 

«.بالمانع انجام معامله نمی باشد
---------------------------------

احتراما طی بازدید اخیر از ملک که به واسطه پرونده دیگري در همین آپارتمان امکانپذیر 
شد، مشاخص گردید که نماینده مالک ، در سال 96 سهوا و بدون اطالع دقیق ، ملک فوق را 
به صورت دفترکار تجاري تعرفه نموده که در آن زمان با توجه به درخواست انتقال اجرایی و 
عدم امکان ورود به داخل ملک ، گزارش مربوطه بر اساس این تعرفه صورت گرفته، حالیه 
مشاهده می شود که آپارتمان فوق به صورت مسکونی بهره برداري می شود و برابر بالمانع 

.فوق الذکر (سال 90) خالفی مشاهده نمی گردد

77
0

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 154,746,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  

شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 85.97  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/7506 بدوي نخودچر-طا
لقانی--بن 
بست6 
متري

4-1-10552-19-1-0-0 77
1

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

24567600(بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  شصت و  هفت هزار و  ششصد) ریال 
صادر می گردد

جریمه 204.73  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 13061/ن1/م4 مورخه 97/8/2وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت ،که داراي فروشنامه عادي به 
مساحت 147 مترمربع و در وضعیت موجود برابر نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار به 
مساحت 151.66 مترمربع میباشد. که مالک عرصه در سال89 یک دستگاه ساختمان با 
اسکلت بتونی به صورت دوطبقه در دو واحد  برروي پیلوت به مساحت هر طبقه 96.90 
مترمربع و کل مساحت بناي 290.70 مترمربع احداث نموده اند. همچنین دو ایستگاه 

.پارکینگ مورد نیاز ساختمان تامین گردیده است
قراردارد و  بنا به اظهار    R121 این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی
نظر و صورتجلسه واحد خط پروژه و نقشه برداري به شماره 370 ،این ملک فاقد هرگونه 
عقب نشینی میباشد.  از کل مساحت اعیانات به مساحت 204.73 مترمربع داخل تراکم و به 
مساحت 85.97 مترمربع خارج تراکم میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.میگردد

77
1

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اصغر ابراهیم زاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر احداث بناي تجاري بدون مجوز شهرداري به مساحت 29.03 
مترمربع با توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک ضرورتی بر قلع احراز نگردید و با 
عنایت به انتخاب کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 232،000،000 ریال، فلذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی برابر نظریه کارشناسی به شماره 24717 
مورخ 97.02.29  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  به مبلغ 46400000(چهل و  

شش میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 29.03  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/09/17 4/97/7507 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 7 - 
کرکره برقی 
آذري

4-3-10290-39-1-0-0 77
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
تقریبی 29.03 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با 
اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1380 با پوشش 100 درصد در عرصه در 
مرحله بهره برداري بشغل فروش دربهاي کنترلی فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 
1.2 * 4 متر مربع از نوع بنر که به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.  داراي 

اخطاریه بشماره 3/430 /ن-1396/08/06 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد 
خط پروژه بشماره 464- 1395/10/26 بمساحت 1.86 متر مربع از اعیان در حریم برق فشار 
متوسط که از این مقدار بمساحت 0.73 متر مربع نیز در تعریض میباشد . مراتب جهت صدور 

دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

77
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
170878 مورخ 97.09.07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف رابر اساس سال وقوع تخلف  به مبلغ 550.000.000 ریال تعیین 

و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 110000000(یکصد و  ده میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 59.6  0
 

1200000  , 1389 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/09/20 4/97/7517 بدوي رشت - 
بلوار نامجو 
- نبش 
لقمان - 
آموزشگاه 
خیاطی 
برش

4-3-10014-31-1-11-0 77
3

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد صورتمجلس تفکیکی موجود در پرونده بایگانی ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم سمت غربی بمساحت 59.60 متر مربع به انضمام 
پارکینک در همکف به مساحت 11.25 متر مربع داراي پرونه بشماره 283-1384/11/28 و 

پایانکار بشماره 18212-1386/06/05  و همچنین بالمانع بشماره 
2/33/49167-1388/04/09 بصورت مسکونی میباشد. به استناد پروانه و پایانکار صادره 
فاقد خالف و عقب نشینی است. حالیه در حال بهره برداري از ملک مسکونی به صورت 
تجاري آموشگاه خیاطی برش میباشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتی به حضور تقدیم 

میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/7520 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
خیابان هنر 
پرور - 
کوچه همتی 
9 - روبروي 
 کوچه سوم

4-1-10734-65-1-0-0 77
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 6,508,800(شش میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 54.24  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 128,448,000(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 71.36  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

36.25 1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12747/ن1/م4 مورخه 97/04/1وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 60 مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال96 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال زمین به 
صورت یک طبقه)یک واحد واحد مسکونی) بر روي همکف (یک واحد مسکونی)با مساحت 
بناي کل 120مترمربع  احداث نموده اند. از کل مساحت اعالم شده به مساحت 48مترمربع 
داخل تراکم و باقیمانده مساحت 72مترمربع خارج تراکم میباشد.و از بابت دو واحد مسکونی 

.دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد
قرار دارد. در خصوص  R112 این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی 
میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط 
پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و 
کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها پس ازمراجعه مالک 
وارائه مدارك مستند موردبررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
***************************************.تقدیم میگردد

احتراما مالک مدارارك مستند  و فایل نقشه برداري را ارائه نموده اند که پس از صورتجلسه 
.واظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه گزارش  کارشناسی صورت میپذیرد

احتراما درپی راي شماره 4/97/7249 مورخه 97/8/19 اعضاي محترم کمیسیون بدوي ماده 
صد ، مالک به شهرداري مراجعه ونقشه ومدارك ارائه نمودند. طی بازدید و کارشناسی مجدد 
به عمل آمده این ملک برابر نقشه برداري ارائه گردیده  قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به 
مساحت عرصه 67.80 مترمربع میباشد که مالک درسال 90 اقدام به احداث بناي بدون مجوز 
 یک دستگاه ساختمان یک طبقه روي همکف با اسکلت بتنی ونماي سنگ پالك با سطح 
اشغال 62.80 مترمربع و کل مساحت بنا 125.60 مترمربع نمودند. این ملک در کاربري 
قرار دارد برابرصورتجلسه و اظهار نظر واحد خط پروژه ونقشه  R112 مسکونی با کد پهنه
برداري به شماره نقشه 1245 مورخه97/5/6به مساحت 0.85 متر مربع از عرصه و 17.70 متر 
مربع از اعیان هرطبقه در مسیر کوچه برابر طرح تصیلی قرار دارد. به مساحت 54.24 
مترمربع این ملک داخل تراکم و مابقی به مساحت 71.36مترمربع خارج تراکم میباشد. و 
همچنین این ملک از بابت دوواحد مسکونی دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد .مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را 
به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 

مبلغ  164,673,600(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد) ریال تایید می نماید.

جریمه 98.02  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 4/97/7528 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس-شهی
دفرقانی--
10متري

4-3-10145-34-1-0-0 77
5

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 72 مورخه 96/10/23 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی)به مساحت کلی 558.75 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می باشد.تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.59 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.59  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.84 مترمربع-3

کسري فضاي سبز به سطح 3.10 مترمربع (با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده ) -4
سطح اشغال از 54.92 درصد به 73.76 درصد افزایش یافته است-5

: داراي کاهش بنا
در طبقه سوم  به علت عدم اجراي طبقه سوم به سطح 128.45 مترمربع نسبت به پروانه  -1

 صادره
 در زیرشیروانی به مساحت 24.02 مترمربع -2

کسري پارکینگ ندارد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم 

.می گردد

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 14,883,750(چهارده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  

هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد.

جریمه 49  1.5
 

202500  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/7531 بدوي نخودچر-پا
--سداران

4-1-10632-148-1-0-0 77
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

2136375(دو میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال 
صادر می گردد.و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و 

مقررات عمل نماید.

جریمه 105.5  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/20 4/97/7531 بدوي نخودچر-پا
--سداران

4-1-10632-148-1-0-0 77
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

202500  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت  156.70 
مترمربع مطابق سند می باشد.بر روي پالك فوق بدون مجوز با قدمت سال 1380 اعیان به 
: صورت یکبابخانه دوبلکسی احداث شده است.داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 اعیان به سطح 105.5 مترمربع داخل تراکم -1
 به سطح 49 مترمربع  خارج از تراکم -2

داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -3
دیوارگذاري بدون مجوز به طول 3 متر(فضاي حیاط بوسیله دیوار بلوکی به دوقسمت  -4

مجزا شده است)
قابل ذکر است پیلوت واحد مسکونی فوق داراي درب عابر بوده و دیوار انتهایی آن با توجه 
تصاویر پیوست شده ، تخریب شده است(قبال از آن به صورت واحد مسکونی بهره برداري 

می شده است) اکنون غیر قابل سکونت می باشد.باستناد خط پروژه شماره 
2147-97/08/27 به سطح 58.30 مترمربع ازاعیان و به سطح 2.30 مترمربع از عرصه  در 
تعریض خیابان 18متري حد شمال و کوچه 6 متري حد شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
***********************************************

احتراما پرونده صرفا به جهت دریافت عوارض درآمدي به مرحله بعدي ارسال می گردد.از 
بابت 3 متر دیوارگذاري داراي راي تخریب بوده که پس از دریافت عوارض درآمدي و بازدید 

*** میدانی از تخریب ، گزارش تکمیل می گردد
احتراما طی بازدید مجدد در تاریخ 97/11/02 و تصاویر پیوست دیوار مورد نظر تخریب  ***

**** گردید
قابل ذکر است سند فوق به صورت یکباب خانه و یکباب مغازه بوده  **************
که بدون مجوز احداث گردیده بود.مغازه یاد شده نیز در حالت نیمه کاره بوده امادر زمان 
بازدید به سوییت تبدیل شده بود که آن نیز تخریب شده است و به صورت پیلوت معرفی 

.شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان بشماره 176067 مورخ97.09.13 معادل 
3,283,740,000(سه میلیارد و  دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  چهل 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 283.25  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/10/01 4/97/7538 تجدید 
نظر

رشت 
-شهرك 
امام 

خمینی-حم
یدیان-قبل 
از چهارراه 
 دوم

4-2-10237-4-1-0-0 77
7

راي بدوي عینا تایید میگردد. ردتخلف 51.68  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي در خصوص تخلف اعالمی بابت مقدار بناي داخل تراکم بمتراژ267.10عینا 
تایید میگردد.

ردتخلف 267.1  0
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

راي بدوي در خصوص کسري پارکینگ  بملغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج 
میلیون ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 150  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 95/10/08 به صورت 2 طبقه در یک 
واحد مسکونی و یک واحد تجاري به زیربناي کلی 267.1 مترمربع صادر شده است. برابر 

:نقشه برداري ارایه شده توسط مالک ، مغایرت هاي ذیل مشاهده می شود
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 35.07 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.61 مترمربع -2
تبدیل غیرمجاز کل زیربناي احداثی به سطح 283.25 مترمربع به یک واحد تجاري  -3

.تولیدي نان و شیرینی
مشمول 6 واحد کسري پارکینگ تجاري است (که در صورت اعاده به وضعیت پروانه ،  -4

منتفی خواهد بود)
برابر تبصره سوم بند 3 ضوابط طرح تفصیلی ، موضوع صدور پروانه ساخت سه مرحله اي  -5
، در صورت عدم دریافت هر مرحله از پروانه و ادامه عملیات ساختمانی در مراحل بعدي ، کل 
زیربناي احداثی مندرج در پروانه، به سطح 267.1 مترمربع تخلف ساختمانی (داخل تراکم) 

 .محسوب می گردد
الزم به ذکر است داراي کاهش بنا در راه پله آخر به سطح 0.38 مترمربع است. همچنین با 
توجه به اینکه قسمت عمده حیاط خلوت سربندي شده و به زیربناي همکف افزوده شده، 
رعایت عرض حیاط خلوت مطابق پروانه نمی گردد. ضمنا تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا 
این مرحله از اجراي ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به 
اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 
/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

77
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد همتی پرمهر و شرکا موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و 
طبقات جمعاً به مساحت 10.33 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 34708800(سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 10.33  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 4/97/7545 بدوي رشت-حمی
دیان-چهار 
راه اول - 
جنب 
 داروخانه

4-2-10236-8-1-0-0 77
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش زیربناي مغازه به مساحت 0.33 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2217600(دو میلیون و  دویست و  هفده هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.

جریمه 33.  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/10/01 4/97/7545 بدوي رشت-حمی
دیان-چهار 
راه اول - 
جنب 
 داروخانه

4-2-10236-8-1-0-0 77
8

توضیحات بازدید بر روي  این پالك پروانه ساختمانی شماره 7 مورخه 1396/02/18  به صورت ساختمان 2 
طبقه روي پیلوت و مغازه با زیربناي کلی 472.90 مترمربع صادر شده است. در مرحله 

فونداسیون بدون تخلف ساختمانی پروانه مرحله دوم را در تاریخ 96/04/24 دریافت نموده و 
در حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري است. برابر بازدید به عمل آمده و همچنین 
:نقشه برداري ارایه شده ، داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.55 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.69 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.69 مترمربع -3
.اضافه بنا در راه پله آخر به مساحت 0.4 مترمربع -4

.افزایش زیربناي مغازه به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 0.33 مترمربع -5
الزم به توضیح است که برابر نقشه هاي ارایه شده فعال پارکینگ تامین شده است. لکن در 
زمان پایانکار و پس از انجام نازك کاري، تایید پارکینگ ها منوط به تامین عرض راهروي 
نفررو و همچنین 5 متر فضاي آزاد پشت پارکینگ و در صورت لزوم آزمون عملی پارك می 
باشد. فضاي باز تامین می شود. لکن رعایت فضاي سبز ، ارتفاع پیلوت، دیوارحایل بام و کلیه 

/ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 265022000(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  بیست و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.9  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 4/97/7549 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام، کوي 
گلشن، 
سمت 
راست، 
فرعی اول

4-2-10417-12-1-0-0 77
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 49 مورخ 1396/08/10به 
صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 218.35 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده، ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر ناظر 

:معماري ساختمان، به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 28.36 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول و دوم به مساحت 56.72 مترمربع (28.36 مترمربع در هر طبقه)-2
.ااضافه بناي احداث انباري مازاد بر 5 مترمربع، به مساحت 1.82 مترمربع -3

به استناد پروانه صادره داراي عقب نشینی به مساحت 13.14 مترمربع می باشد که عقب 
نشینی مذکوررعایت گردیده است. دو واحد پارکینگ موردنیاز تامین می گردد. متقاضی 
نسبت به احداث بنا در صددرصد سطح اشغال زمین اقدام نموده است لیکن با توجه به دو بر 
بودن، هیچ گونه اشرافی به پالك هاي مجاور ندارد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را 

.دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

77
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی 

جریمه بمبلغ  559288800(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد و  
هشت هزار و  هشتصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.98  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7556 تجدید 
نظر

-
نامجو--عا
شوري نژاد

4-3-10005-123-1-0-0 78
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/113 مورخه 96/12/14 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به متراژ 582.80 مترمربع بوده و بعد از آن در مرحله 
فونداسیون داراي اضافه بنا به مساحت 24.75 مترمربع میباشد که از بابت آن داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/5765 مورخه 97/03/22 میباشد(که نیاز به اظهار نظر 
واحد محترم خالف میباشد)ومتعاقب آن گواهی  عدم خالفی به شماره 647226 مورخه 
97/06/15 را دریافت نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده 
ومطابق کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس اسماعیل شریعتی کیا داراي 

: مابه تفاوت به شرح زیر است
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.65 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.10 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.10 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.10 مترمربع-4

به مساحت 1.68 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور در -5
طبقات وتبدیل آن به بناي مفید

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 62.82 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 74.10 درصد بوده که به مقدار 11.28 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي 
 کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 

.بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
در طبقه زیرشیروانی به مساحت 3.97 مترمربع داراي کاهش بنا میباشد.در پروانه ساختمانی 
صادر شده داراي یک درب پارکینگ رو 4 متري بوده وحالیه برابر نقشه ارائه شده داراي دو 
درب 3 متري میباشد که الزم به ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده 
است وبرابر نامه معاونت محترم معماري وشهرسازي به شماره 39518-1394 مورخه 

94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  

مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.///ي.ث...97/07/22
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه محل 
هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 178326 مورخ 97/9/17 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 15.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 3000000(سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.7  0
 

303750  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/01 4/97/7588 تجدید 
نظر

رشت- 
سلیماندارا
ب - ده 
متري 
قبادي - 
بعد از کوچه 
عمل - 
عمارت 
محمد جواد 
- جنب 
سوپر 
جعفري

4-3-10410-277-1-0-0 78
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,471,365(یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  یک هزار و  سیصد و  شصت و  پنج) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 48.44  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

31,119,187(سی و  یک میلیون و  یکصد و  نوزده هزار و  یکصد و  هشتاد و  هفت) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 136.6  0.75
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال 

صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 56779-1397/03/30 مکان بازدید شده به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک به صوزت زمینی به مساحت 74.28  متر مربع 
و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 2 طبقه روي همکف مشتمل بر 2 واحد 
مسکونی در طبقات و یکباب مغازه در همکف و اعیان مسکونی در همکف که اعیان مسکونی 
همکف شرایط یک واحد مسکونی به استناد ظرح تفضیلی را ندارد.حالیه ساختمان در 
مرحله  بهره برداري با اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1380داراي زیربنا به مساحت 
:تقریبی 216.74 متر که خالفهاي ساختمانی در ملک بازدید شده به شرح زیر میباشد

احداث مغازه در همکف بمساحت 31.7 مترمربع در مرحله بهره برداري بشغل سوپر  -1
مارکت فاقد تابلوي تبلیغاتی و فاقد بالکن به ارتفاع 2.8 متر

احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 65.37 متر مربع -2
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 48.44 متر مربع -3

احداث طبقه مازاد بر ضوابط طرح تفضیلی در طبقه 2 بمساحت 71.23 متر مربع -4
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد  -5

.ضوابط جدید میباشد
داراي اخطاریه بشماره 3/1307/ن - 1395/11/12  از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به  
استاد خط پروژه بشماره 2448-1396/12/10 بمساحت 13.73 متر مربع از اعیان در تعریض 
//خیابان 8 متري  قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه ، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، 
نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می 
سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 177953 مورخ 97/09/17 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

623.880.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 124,776,000(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 188.93  0
 

3100000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/18 4/97/7590 بدوي بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي 
آسایش 
یازده سمت 
چپ

4-3-10033-734-1-0-0 78
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/18 4/97/7590 بدوي بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي 
آسایش 
یازده سمت 
چپ

4-3-10033-734-1-0-0 78
2

توضیحات بازدید مکان بازدید شده  به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 139.5 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز شامل 
همکف بمساحت طبقه 139.5 متر مربع و بالکن در نیم طبقه بمساحت 49.43 متر مربع  با 
اسکلت بتنی با قدمت تقریبی در سال 1393 با پوشش 100 درصد در عرصه که تماما بصورت 
انبار کاال در حال بهره برداري قرار میگیرد. به استناد ضوابط جدید 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري دارد. داراي اخطاریه بشماره 3/641/ن-1396/09/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 
میباشد . اظهار نظر دقیقتر و مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري و انعکاس ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد.  مراتب جهت صدور 

دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
--------------------------

.به استناد خط پروژه بشماره 2520 فاقد عقب نشینی میباشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده و با توجه به تایید گواهی استحکام بنا بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  438,400(چهارصد و  سی 
و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.48  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 4/97/7592 بدوي -
حمیدیان-د
انشکده-بن 
بست دوم

4-2-10600-249-1-0-0 78
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  706400(هفتصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.3  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/08 4/97/7592 بدوي -
حمیدیان-د
انشکده-بن 
بست دوم

4-2-10600-249-1-0-0 78
3

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
عرصه 66 مترمربع (مطابق سند) داراي اعیان فاقد سوابق به صورت ساختمان ویالیی 

دوبلکس با مصالح بلوك سیمانی با قدمت حدود سال 70 و برابر نقشه هاي معماري ارایه شده 
به زیربناي کلی 93.78 مترمربع می باشد. از کل زیربناي فوق به سطح 88.3 مترمربع داخل 
تراکم و به سطح 5.48 مترمربع خارج از تراکم می باشد. حیاط خلوت سراسري رعایت نشده 
است. به استناد خط پروژه شماره 2227-96/10/20 به مساحت تقریبی 0.5 مترمربع از اعیان 
هر طبقه در تعریض قرار می گیرد. (مغایرت حدود متصرفی با کروکی ثبتی اصالحی مشهود 

/است) /ع.ا
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 8,860,500(هشت میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  پانصد) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 59.07  1
 

150000  , 1374 طبقه مازاد بر تراکم 1397/10/15 4/97/7607 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان 
نوبهار - بعد 
از بن بست 
دوم- سمت 
راست

4-2-10235-2031-1-0-0 78
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 684300(ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد) ریال در 

این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 45.62  0.1
 

150000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 25,340,000(بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 13.45  0
 

455625  , 1385 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  

بیست و  پنج) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 25  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز دو طبقه در یک واحد مسکونی و 
یک واحد تجاري ، طبقه همکف داراي یک باب مغازه به  مساحت تقریبی 13.45 مترمربع  ، 
انباري  به مساحت تقریبی 16.71 مترمربع و پیلوت به مساحت تقریبی 28.91 مترمربع و 
طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 59.07 مترمربع  کال به زیربناي تقریبی 
118.14مترمربع  با مصالح بتنی احداث نموده  که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر 

: میباشد
احداث یکباب مغازه بدون مجوز به مساحت 13.45 مترمربع ( با قدمت تقریبی 12 سال)-1

بابت احداث اعیان بدون مجوز به مساحت 45.62 مترمربع داخل تراکم با قدمت تقریبی  -2
23 سال (طبق فیش ارائه شده توسط متقاضی)

احداث یک طبقه مازاد بدون مجوز به مساحت تقریبی 59.07 مترمربع با قدمت تقریبی  -3 
23 سال (طبق فیش ارائه شده توسط متقاضی)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد  و براساس خط پروژه شماره 745 به مساحت -5
8.75 مترمربع از اعیان در حد جنوب در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد ، مراتب جهت 

صدور دستور تقدیم میگردد .///س .ن

78
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2 به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 152,928,000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  

بیست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 84.96  1.25
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 4/97/7617 رسیگی 
 مجدد

یخسازي-بل
وارشهداي 
گمنام-خج
سته-کوچک
ي-بن 6 
متري

4-1-10425-20-1-0-0 78
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  437 مورخه 86/07/14 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به متراژ 203.79 مترمربع که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم وخارج از طول 60%  به شرح زیر 

:  میباشد(مجموع اضافه بنا به مسا حت 84.96 مترمربع)
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  28.32 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 28.32  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  28.32 مترمربع-3
.رعایت ارتفاع پیلوت  در زمان پایانکار الزامی است

با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
.قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت

حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف(پروانه دوم 
قدیم)را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

78
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی بمبلغ 401,115(چهارصد و  یک هزار و  یکصد و  پانزده) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 72.93  0.1
 

55000  , 1356 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 4/97/7619 بدوي -
سلیماندارا
ب - سه راه 
معلولین-ش

-هدا 6

4-3-10280-138-1-0-0 78
6

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
180744مورخ 97.9.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1506500 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 301,300(سیصد و  یک هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 13.1  0
 

55000  , 1356 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکبابخانه و 
یکباب دکان به مساحت عرصه 150.75مترمربع بوده و از بابت اعیانات به صورت منزل 
ویالیی به مساحت 72.93 متر مربع و مغازه به سطح 13.1 متر مربع هیچگونه سوابقی 
مشاهده نگردید.ملک فوق با قدمت سال 56 احداث گردیده است.برابر خط پروژه شماره 
930 به سطح 24.35 متر مربع در تعریض معبر 10 متري حد شرق قرار دارد.کل اعیانات 
مسکونی  به سطح 72.93 متر مربع داخل تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور 
پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 151590 مورخ 97/8/06 مبنی بر گزارش ***

***.اصالحی و تکمیلی ، عین گزارش فوق تایید میگردد

78
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي عنایت نصیري الکه موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.03
 مترمربع و  در طبقات جمعاً به مساحت 16.99 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 95860800(نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.02  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 4/97/7622 بدوي رشت 
-حمیدیان 
- فلکه 
الغدیر - 
بلوار اصلی 
- جنب 
بنگاه 
سناتور 
-خ30
-متري

4-2-10236-27-1-0-0 78
7

در خصوص افزایش زیربناي مغازه به مساحت 21.68 مترمربع به استناد تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 291,379,200(دویست و  نود و  یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  

دویست)  ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 21.68  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 84-1396/11/04 به صورت 2 طبقه روي 
پیلوت و مغازه در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به زیربناي کلی 488.4 مترمربع صادره 
شده است. همچنین در تاریخ 97/02/16 پروانه احداث بناي مرحله دوم را در مرحله 
فونداسیون دریافت نموده است. در حال حاضر ساختمان در مرحله نازك کاري است و با 
: توجه به نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول پروانه ساختمانی به شرح زیر است

.اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به سطح 2.03 مترمربع -1
.اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 8.28 مترمربع -2
.اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 8.28 مترمربع -3

.اضافه بناي مسکونی در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.43 مترمربع -4
.توسعه بناي واحد تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 21.68 مترمربع -5
الزم به ذکر است عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري هنگام صدور پروانه پرداخت 
شده است. سطح اشغال بنا از 59.62% در پروانه به 63% در وضع موجود رسیده است. ضمنا 
پروانه صادره با عقب نشینی به سطح 0.81 مترمربع صادر شده است. اعالم زیربناي نهایی 
موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی بوده و 

/رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب  یک برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

1,014,000(یک میلیون و  چهارده هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمناً 
در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر 

ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد

جریمه 15.6  1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/09/24 4/97/7624 تجدید 
نظر

رشت  
حمیدیان خ 
 24 متري 
جمهوري 
کوچه 17 
پالك 60

4-2-10443-62-1-0-0 78
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 789,100(هفتصد و  هشتاد و  نه هزار و  یکصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 121.4  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت  150 
مترمربع مطابق سند می باشد.داراي اعیان بدون مجوز به صورت  یک باب خانه دوبلکسی با 
مصالح بلوکی با قدمت سال 74 می باشد.ازاعیان به سطح 121.40مترمربع داخل تراکم و به 
سطح 15.6 مترمربع خارج از تراکم  می باشد.کسري پارکینگ ندارد.به استناد خط پروژه 
شماره 2681-96/05/18 به مساحت 24 مترمربع در تعریض کوچه10متري قرار دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7414-97/09/06 ، فرم تحلیل  ***

اصالح گردید (اشتباه در در ج آیتم تخلف ساختمانی در فرم تحلیل تخلفات 
***.ساختمانی).مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 7593750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و 

 پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/01 4/97/7626 تجدید 
نظر

-
عینک-پش
ت مغازه 
هاي 

بنیاد-مفتح

4-1-10527-64-1-0-0 78
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به 
ضریب 1.25) جریمه بمبلغ 11,424,938(یازده میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار 

هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 30.36  1.25
 

225000  , 1379
 , 1383

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 28,034,606(بیست و  هشت میلیون و  سی و  چهار هزار و  

ششصد و  شش) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 52.74  1.75
 

303750  , 1383 دیوارگذاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 179-76/05/19 به صورت سه طبقه بر 
روي پیلوت در سه واحد مسکونی به زیربناي کلی 341.5 مترمربع صادر گردیده است .در 

مرحله ستون گذاري بدون تخلف ساختمانی گواهی عدم خالف به شماره 76/08/08-12585
 دریافت نموده است .مجددا از بابت درخواست استعالم عدم مسیر به شهرداري مراجعه 
نموده که از بابت 7.80 مترمربع اضافه بنا در طبقات با توجه به دستور در برگه گزارش 
کارشناسی اصالح پروانه صورت گرفته و در جمیع موضوعات منجر به بالمانع شماره 

19880-79/08/12 شده است.در سال 1382 مالک اقدام به دریافت پایانکار نموده که در آن 
بنا به گزارش کارشناسی عملیات ساختمانی ناتمام مانده بوده لیکن مالک در سال 83 اقدام 
به تغییرات در ساختمان نموده که با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 7.58 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.54 مترمربع به  -1
صورت احداث انباري جداساز در فضاي نورگیر در همکف  مابقی به صورت همزمان با بالمانع 

عدم مسیر می باشد)
 تبدیل پیلوت به واحد مسکونی به سطح 50.24 مترمربع -2

 تبدیل پیلوت به انباري مسکونی به سطح 13.46 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقات به سطح 9.32 مترمربع (هر طبقه 4.66 مترمربع)-4

دیوارگذاري به طول 2.5 متر که فضاي پیلوت به دو قسمت مجزا تبدیل نموده است-5
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -6

قابل ذکر است مساحت سایه کنسول که از آن بهره برداري نمی شود جزءزیربنا بوده و مورد 
تخلف ساختمانی نمی باشد.در نماي پشت ساختمان در حد شمال از ایزوگام براق استفاده 

.شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص رعایت عقب نشینی الزم است وضع موجود بر احداثی روي خط پروژه   ***
زمان صدور پروانه انعکاس داده شود.باستناد خط پروژه شماره 2125-97/07/16 بر اساس 
عرض گذر هنگام صدور پروانه فاقد عقب نشینی می باشد. اما عرض گذر حد جنوب در طرح 

***  تفصیلی جدید از 8 متري به 10 متري افزایش یافته است
احتراما در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7317-97/08/29 ،مالک در  ***
سال 82 اقدام به دریافت پایانکار نموده بود که عملیات ساختمانی به پایان نرسیده بود و 
پرونده نیز در همان سال جاري و مختومه نگردید.فاقد پایانکار می باشد.اکنون مالک به 
جهت دریافت پایانکار مجددا به شهرداري مراجعه نموده و پرونده فوق درخواست پایانکار 

***می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه بهمراه 
سایبان محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 121386 مورخ 97/06/24 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.727.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 545600(پانصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 42.7  0
 

50000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/01 4/97/7628 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار - 
شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 5

4-3-10378-126-1-0-0 790

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/5524-1397/02/18 مکان بازدید 
شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 42.7  متر 
مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی و 
به استناد گواهی کسب ارائه شده از سوي مالک داراي قدمت در سال 1360 و داراي زیربنا به 
مساحت تقریبی 49 متر مربع با پوشش 100 درصد در عرصه  که از این مقدار بمساحت 20.3 
متر مربع بصورت مغازه در مرحله بهره برداري بشغل کارگاه ساخت درب و پنجره 
آلومینیومی و بمساحت 22.4 متر مربع بصورت سایبان تجاري در محیط غیر محصور و 
بمساحت 6.3 متر مربع بصورت بالکن در نیم طبقه میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري 
پارکینگ ندارد. داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.2 * 3.8 و تابلوي دیگر به ابعاد 4 * 2 متر 
مربع از نوع بنر میباشد.  داراي اخطاریه بشماره 3/256/ن-1396/06/05 از ناحیه 3 

شهرداري منطقه 4 میباشد. پیش از این بصورت غیابی داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد 
بشماره 4/96/5263-1396/12/20 مبنی بر تخریب و تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 
4/96/4485-1396/11/04 میباشد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس نقشه 
برداري ارائه شده از سوي مالک بر روي خط پروژه میباشد. مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6791-1397/07/03 از آنجایی که 
مالک نقشه برداري ممهور به مهر نقشه بردار سازمان نظام مهندسی ارائه نموده اند و که 
مساحت واهد خاي تجاري در آن قید شده است و بنا با بازدید میدانی متراژ مغازه هاي اعالم 
.شده توسط نقشه برداري همانطوري که قبال اعالم گردیده است مورد تایید میباشد

------------------------------------
طی بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1397/09/21 مالک اقدام به برداشتن بالکن در نیم 

.طبقه بمساحت 6.3 مترمربع نموده است

790

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 1321353600(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  
سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 196.63  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/15 4/97/7630 تجدید 
نظر

رشت  
شهرك امام 
خانه هاي 
بهداري 
کوچه 5 
پالك 9

4-2-10230-19-1-0-0 791

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/90 مورخ 96/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت با کاربري ورزشی و به زیربناي کلی 764.1 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 58.1 مترمربع-1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 67.45 متر مربع-2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 67.45 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 0.49 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -5

.در همکف و طبقات  به سطح 3.14 مترمربع
همچنین داراي کاهش بنا در طبقه سوم به سطح 1.84 مترمربع میباشد.با توجه به ظوابط 
پارکینگ اماکن ورزشی (هر 100 متر مربع زیربناي مفید 1 پارکینگ)فاقد کسري پارکینگ 
ورزشی میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال 
به میزان 76.8% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها،  در خصوص عقب نشینی عرصه 
واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

17.98  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی 1397/10/08 4/97/7631 بدوي رشت 
حمیدیان 
کوي امام 
رضا خیا با 
ن آخر پار 
بیجار سمت 
 راست

4-2-10111-249-1-0-0 79
2

در خصوص  49.14مترمربع تبدیل پیلوت به مسکونی راي به تخریب بناي مسکونی و 
اعاده به وضعیت پیلوت و تامین پارکینگ صادر و اعالم میگردد و با توجه به صدور 

راي  تخریب ، کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

سایر 25  0
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

8,258,400(هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 
می گردد

جریمه 68.82  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 106500000(یکصد و  شش میلیون و  پانصد هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 88.75  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 104 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
.مسکونی دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی با قدمت سال 90 به شرح ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به زیربناي 80.11 متر مربع که به سطح 49.14 متر مربع آن به صورت تبدیل -1

.پیلوت به یک واحد مسکونی میباشد
.طبقه اول به مساحت 77.47 متر مربع-2

(قابل ذکر است که عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري میباشد.)داراي یک واحد کسري 
پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 1549 مورخ 97/9/18 به سطح 17.3 متر مربع از 
عرصه و به سطح 0.68 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 12 متري حد غرب و پخ بین دوگذر 
قرار دارد.از اعیانات به سطح  68.82 متر مربع داخل تراکم و به سطح 88.75 متر مربع 
خارج از تراکم میباشد.قابل ذکر است 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت گردیده 
است.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه محل 
هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 180709 مورخ 97/9/19 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 583.660 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 116732(یکصد و  شانزده هزار و  هفتصد و  سی و  دو) ریال صادر و 
اعالم می دارد

جریمه 26.53  0
 

50000  , 1357 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/01 4/97/7632 تجدید 
نظر

-
سلیماندارا
ب - سه راه 
معلولین-رو
بروي 
مدرسه 
چینی 
چیان-رهبر
-آهنگري

4-3-10283-162-1-0-0 79
3

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از یوس مالک  بصورت زمینی به 
مساحت 26.53 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز  1 طبقه  در 
مرحله بهره برداري به شغل آهنگري فاقد بالکن و فاقد تابلوي تبلیغاتی  با اسکلت بلوك 
سیمانی به استناد تاریخ نصب کنتور برق با قدمت در سال 1357 بوده  که  به استناد طرح 

تفضیلی قدیم کسري پارکینگ ندارد.   همچنین به استناد خط پروژه بشماره 
999-1397/04/3 فاقد عب نشینی میباشد . پیش از این داراي راي بدوي کمیسیون ماده 
صد مبنی بر تخریب میباشد . مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

//میگردد//ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970903302511 مورخ 1396/07/26 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 234428 مورخ 
96/11/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و همچنین نوع 

کاربري با امالك همجوار مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص مساحت 278/35 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ 
یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس طی شماره 177017 
مورخ 97/9/14 به مبلغ 1,217,440,000(یک میلیارد و  دویست و  هفده میلیون و  

چهارصد و  چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي 
صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان 

عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 267.85  0
 

3100000  , 1363
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز 1397/10/18 4/97/7636 رسیگی 
 مجدد

بلوار -
شهداي 
گمنام نبش 
ك شهید 
قربانی 
-جنب مبل 
گلچین - ما 
بین کاشی 
سراي 
سنپتاژ 
-دفتر 
نمایندگی 
بیمه آسیا

4-1-10615-7-1-0-0 79
4

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
6 باب کسري پارکینگ تجاري و مسکونی جمعا به مساحت 150 متر مربع راي به 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 930000000(نهصد و  سی میلیون ) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 150  2
 

3100000  , 1393 کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9609970903302511 مورخ 1396/07/26 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی طرفین جلب نظر کارشناس گردید که طی نظریه شماره 234428 مورخ 
96/11/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و همچنین نوع 

کاربري با امالك همجوار مورد تایید قرار گرفته که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض 
باقی می ماند ، لذا ضرورتی به قلع بنا احراز نمی گردد و مستندا تبصره 2 از ماده صد 
قانون شهرداریها در خصوص بناي مسکونی به مساحت 305/95 متر مربع بناي 
موضوع گزارش راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 
(1393) به مبلغ 1,896,890,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  شش میلیون و  
هشتصد و  نود هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي 
صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان 

عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد . 

جریمه 305.95  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید محدوده ملک تعرفه شده توسط متقاضی مشتمل بر دو قطعه زمین ، یک قطعه داراي سند 
مالکیت به مساحت 214.5 مترمربع و دیگري فاقد سند رسمی به مساحت 148.5 مترمربع 
(برابر فروشنامه عادي) بوده که بر اساس نقشه برداري ارایه شده مساحت مجموع آنها 
:364.38 مترمربع اعالم شده است. اعیان مستقر بر روي محدوده فوق به شرح زیر است

بر روي قسمت نسقی، ساختمانی فاقد مجوز به صورت یک طبقه روي پیلوت به صورت  -1
یک واحد مسکونی در طبقه اول و یک باب دفتر کار تجاري به انضمام سرویس و آبدارخانه و 
پیلوت تجاري در همکف (ارتفاع پیلوت 3.7 متر) ، با مصالح بتنی و قدمت سال 93 احداث 
شده است. از دفترکار و پیلوت به صورت نمایشگاه اتومبیل استفاده می شود. در سقف دوم 
عملیات ساختمانی متوقف شده و با ایزوگام پوشانده شده است و میلگرد انتظار در سقف 

 .مسطح مشاهده می شود
بر روي زمین داراي سند مالکیت 3 باب مغازه به مساحت مجموع 86.96 مترمربع و یک  -2
چشمه اتاق مسکونی به مساحت 10.28 مترمربع ،  جملگی با مصالح آجري و قدمت حدود 
سال 78 مستقر بوده همچنین از مابقی عرصه به مساحت 117.26 مترمربع به صورت فضاي 

.باز تجاري نمایشگاه اتومبیل استفاده می شود
از بابت تخلفات فوق داراي راي بدوي به شماره 4/93/198-93/05/01 و راي تجدیدنظر 
4/95/2695-95/06/16 مبنی بر تخریب بوده ، پس از شکایت به دیوان عدالت اداري ، 
دادنامه شماره 9609970903302511 مورخه 96/07/26 مبنی بر الزام کمیسیون ماده صد به 

رسیدگی مجدد صادر شده است. حالیه برابر تصمیم کمیسیون به شماره 
4/97/5403-97/02/18 گزارش فوق بر اساس آخرین نقشه برداري از اعیان تنظیم گردیده 
همچنین جهت تحلیل مجدد تخلف ، با توجه به ابالغ طرح تفصیلی جدید نیاز به تهیه خط 

/پروژه می باشد. /ع.ا
-----------------------------

در تاریخ 97/10/18 داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد به شماره 4/97/7636 
مبنی بر جریمه می باشد. با توجه به اینکه راي اخیر بر اساس گزارش کارشناس قبلی صادر 
شده است، در حال حاضر جهت محاسبه عوارض درآمدي موقتا فرم کاربري ها و تحلیل 
درآمدي بر اساس آن گزارش تنظیم می گردد. بدیهی است که پس از مختومه شدن پرونده 
جاري ، مابه التفاوت (اعم از کاهش یا افزایش بنا) بر اساس نقشه برداري و گزارش فوق 

/مجددا قابل بررسی خواهد بود./ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا با توجه به تخریب و اعاده به وضع اولیه ، کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد . ردتخلف 50  0
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/15 4/97/7638 بدوي -
استقامت--
مدنی

4-2-10117-9-1-2-0 79
5

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ،که برابر پروانه 
.وپایانکار اخذ شده ،فاقد عقب نشینی میباشد

به صورت خالف قسمتی از پیلوت و همچنین پارکینگ دو واحد مسکونی(یکی از  پارکینگها  
قطعه 5 مربوط به آپارتمان مورد استعالم هست) تبدیل به یک واحد مسکونی(سوئیت)به 
مساحت 20.72 مترمربع وهمچنین سرویس بهداشتی به مساحت 1.79 مترمربع به قدمت 
تقریبی 7 سال نموده که از بابت آن داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد که جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/26
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5 به ضریب 
1) جریمه بمبلغ 282348000(دویست و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 91.08  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7640 تجدید 
نظر

رشت - 
کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
روبروي 
دهنه 
رودباري - 
بن بست 
طالقانی

4-3-10315-84-1-0-0 79
6
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 48 مورخه 96/09/02 به صورت  
2 طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی به متراژ 256.50 مترمربع بوده که حالیه عملیات 

:  ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده وموارد خالف به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  29.49 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  30.63 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  30.63 مترمربع-3

به مساحت  0.33 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -4
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 69.70 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
96.72 درصد بوده(عرصه به صورت کامل احداث بنا شده است) که به مقدار 27.02  درصد 
افزایش یافته است.به مساحت 6.03 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.با 
توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین 
اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 
در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/08/22
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت دفاعیه مالک و گزارش شهرداري  نظر به 
فنی و تخصصی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر کارشناس گردید 
که طی نظریه شماره 161164 مورخ 97/08/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري بناي 
موضوع گزارش را همزمان ساز در سال (1372) اعالم گردید ، لذا ضرورتی بر قلع بنا 
احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 
یک دوم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 30 متر مربع بناي موضوع گزارش 
بمبلغ 1350000(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار )ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 30  0.5
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/01 4/97/7642 بدوي -
حمیدیان--
ایثار

4-2-10244-4-1-0-0 79
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد قرارداد واگذاري سازمان زمین شهري بصورت یک قطعه 
زمین بمساحت عرصه 151.14 مترمربع بوده و از بابت اعیانات به زیربناي 139 متر مربع داراي 
پروانه و پایانکار میباشد.در بازدید مشاهده گردید که داراي اضافه بنا به سطح تقریبی 30 
متر مربع بوده که به جهت تعیین میزان دقیق آن نیاز به ارائه نقشه معماري میباشد.باستناد 
خط پروژه شماره 471 مورخ 97/4/16 پالك فوق فاقد عقب نشینی میباشد.مراتب جهت 

.پاسخ استعالم موقعیت مکانی  و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
186367 مورخ 97.09.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف بر اساس سال وقوع تخلف (1350)را به مبلغ 189.600 ریال 
تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 37920(سی و  هفت هزار و  نهصد و 

 بیست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.66  0
 

55000  , 1350 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/08 4/97/7669 بدوي رشت - 
رازي - 
جاده جیرده 
- سه راه 
معلولین

4-3-10283-175-1-0-0 79
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6923-1397/07/21 مکان بازدید 
شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت تقریبی 
14.66 متر مربع و داراي اعیان بصورت یکباب مغازه احداثی و خالف ساز 1 طبقه  با اسکلت 
بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1350 حالیه فاقد بهره برداري میباشد . به استناد 
ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 3/390/ن-1397/06/412 از 
ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به استناد خط پروژه بشماره 1397/08/21-464 
بمساحت 2.02 متر مریع از اعیان در تعریض خیابان 35 متري حد غرب ( شیون فومنی  )  

قرار دارد .  مراتب جهت صدور دستروات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/08 4/97/7682 بدوي یخسازي -
- شهداي 
--گمنام

4-1-10602-9-1-0-0 79
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
61,380,000(شصت و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 39.6  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد(طبقه سوم)با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 467418000(چهارصد و  شصت و  هفت میلیون 

و  چهارصد و  هجده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.39  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 59-93/10/17 به صورت 2 طبقه بر 
روي پیلوت در دو واحد مسکونی به زیربناي کلی 220.95 مترمربع صادر گردیده است.پروانه 
فاقد اعتبار می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و تا این مرحله برابر 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.13 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 26.61 مترمربع (قابل ذکر است از این مساحت به سطح  -2
تقریبی 6 مترمربع به صورت تبدیل فضاي زیر راه پله به تجاري می باشد)

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.13 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.13 مترمربع -4

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 69.88 مترمربع -5
 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 2.12 مترمربع -6

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد تجاري می باشد-7
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 39.60 مترمربع -8

 
ضمنا داراي کاهش بنا به سطح 2.65 مترمربع در راه پله زیرشیروانی می باشد.در هنگام 
صدور پروانه به سطح 25 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار 
الزامی می باشد.ضمنا سطح اشغال از 65.29% به 65.85% افزایش یافته است.قابل ذکر است 
هرگونه تخلفات احتمالی دیگر منوط به اتمام عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید 

.نظام می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*************************************************

احترا ما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7187-97/08/29 ، در صورت 
اعاده به وضع مغازه اخداثی به پیلوت ،پارکینگ دیگري تامین نمی گردد.مراتب جهت صدور 

***.دستور تقدیم می گردد
***********************************************

احتراما با توجه به راي تجردید نظر کمیسیون ماده صد دارایراي تخریب در خصوص مغازه 
احداثی می باشد که تاکنون اجراي حکم نشده است.صرفا به جهت وصول عوارض درآمدي به 

.مرحله بعد ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 306297600(سیصد و  شش میلیون و  دویست و  نود و  هفت هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.58  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7687 بدوي رشت 
-المپ 
سازي - 
خیابان 
شهید کاظم 
سیادتی - 
بن بست 
- سوم

4-3-10013-25-1-0-0 800

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 10.14 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه  و در زمان پایانکار می باشد.

ردتخلف 10.14  0
 

3360000  , 1397 تجاوز به معابر عمومی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/1 مورخه 97/01/30 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 457.60 مترمربع صادر گردیده است.در 
مرحله اتمام فنداسیون از بابت تخلف به مساحت 7.95 مترمربع دارا سوابق در واحد خالف و 
درآمد می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري 

: ارائه داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.52 مترمربع -1

 اضافه بمنا در طبقه اول به سطح 15.02 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 15.02 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 15.02 مترمربع -4

  کسري فضاي باز به سطح 11.75 مترمربع  -5
کسري فضاي سبز ندارد.داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 3.64 مترمربع می  
باشد.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد لذا پس از اجراي کفسازي و نصب درب قابل 

.بررسی می باشد
.سطح اشغال از 54.98 درصد به 66.10 درصد افزایش یافته است

رعایت عقب نشنینی هنگام صدور پروانه به سطح 10.14مترمربع هنگام پایانکار الزامی می 
.باشدمراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي مرتضی رمضانی چماچائی 
و شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث ساختمان بدون مجوز شهرداري به 
صورت دواشکوبه،  مشتمل بر دوباب مغازه در همکف فاقد بالکن به مساحت 34.36 
مترمربع و یک واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت 99.51 مترمربع ، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف در خصوص بناي داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 864,435(هشتصد و  

شصت و  چهار هزار و  چهارصد و  سی و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 157.17  0.1
 

55000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/11 4/97/7692 بدوي رشت - 
جادخه 
فومن - 
احمد 
گوراب - 
پشت 
- دخانیات

4-1-10367-277-1-0-0 801

در خصوص دو باب مغازه به مساحت 34.36 مترمربع با توجه به انتخاب کارشناس 
رسمی دادگستري وفق مقررات و وصول نظریه کارشناسی به شماره 171670 مورخ 
97.09.07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به 

مبلغ 9،300،000ریال به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1860000(یک میلیون و  هشتصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.36  0
 

55000  , 1366 احداث بناي بدون مجوز

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

20.94  0
 

55000  , 1366 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به شماره پالك 45/135 صادره به 
تاریخ سال 95 به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 500 مترمربع 
:میباشد.پالك فوق داراي اعیانات به صورت 3 ساختمان جداساز و به شرح ذیل میباشد

ساختمان اول واقع در حد غرب به صورت یک باب ساختمان دو اشکوبه خالفساز مشتمل -1
بر 2 باب مغازه فاقد بالکن در همکف به زیربناي 34.36 متر مربع  و یک باب واحد مسکونی 
در طبقه اول با مصالح آجري به زیربناي 99.51 متر مربع بوده که به سطح  7.5 متر مربع از 
آن به صورت پیشروي به شارع و واقع در ارتفاع 3.4 متري از سطح زمین میباشد.قابل ذکر 
است برابر گزارش کارشناسی وقت به شماره 14416 مورخ 83/4/23 ساختمان باقدمت سال 
66 و به صورت 1 طبقه بر روي پیلوت احداث گردیده لیکن برابر تصویر فروشنامه عادي سال 
68 طبقه همکف شامل 2 باب مغازه بوده که کارشناس وقت به آن اشاره اي نکرده است.فاقد 
کسري پارکینگ میباشد.کل اعیانات به سطح 191.53 متر مربع داخل تراکم و به سطح 

.34.36 متر مربع به صورت احداث تجاري میباشد
ساختمان دوم واقع در حد شمال شرقی به صورت ساختمان ویالیی دوبلکس به زیربناي -2
156 متر مربع که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 7482 مورخ 

1388/5/04 بوده که نیاز به اظهار نظر واحد خالف میباشد.قابل ذکر است در زمان صدور 
.راي پالك فوق به صورت قطعه زمینی نسقی به مساحت 156 متر مربع گزارش گردیده است

ساختمان سوم واقع در حد جنوب شرقی که از بابت پالك فوق داراي سند مالکیت به -3
شماره پالك  45/793 صادره به تاریخ سال 92 و به صورت ششدانگ خانه مشتمل بر 
محوطه به مساحت عرصه 132.6 متر مربع بوده و از بابت اعیانات به صورت خانه ویالیی 
داراي بالمانع به شماره 2/33/73794 مورخ 1390/02/05 بوده و بعد از آن خالفی مشاهده 
نگردیده است.(همچنین برابر سوابق موجود در سیستم شهرسازي پالك فوق داراي سند 

.مالکیت سال 1379 میباشد)
برابر خط پروژه شماره 2567 به سطح 67.15 متر مربع از پالك در تعریض معبر 10 متري حد 
شمال و شرق قرار دارد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه 

.را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 7486 مورخ 97/09/10 مبنی بر کسر  *****
مساحت مغازه ها از مسکونی و میزان دقیق عقب نشینی ملک مورد نظر ، کل اعیانات ملک 
فوق به سطح 157.17 متر مربع داخل تراکم و به سطح 34.36 متر مربع به صورت 2 واحد 
تجاري میباشد.همچنین صرفا از ملک فوق به سطح 10.47 متر مربع از اعیان هر طبقه (در 
مجموع دو طبقه به مساحت 20.94 متر مربع )در تعریض معبر 10 متري حد شمال قرار 

******.دارد
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قابل ذکر است یکی مغازه ها (21.84 متر مربع) داراي فعالیت صنفی به شغل قهوه خانه بوده 
.و مغازه دوم فاقد فعالیت صنفی میباشد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1352) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 189578 مورخ 97/10/1 به مبلغ 1/000/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 78/96 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 200000(دویست هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد .

جریمه 78.96  0
 

65000  , 1352 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/15 4/97/7694 بدوي رشت - 
میدان 
انتظام - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
روبروي 
بیمارستان 
رازي - غذا 
خوري 
 گلستان

4-3-10059-28-1-0-0 802

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره  4/96/5182-1396/12/15 به استناد  سند 
مالکیت ارائه شده از سوي مالک مکان بازدید شده به صورت یکباب دکان 37.20 متر مربع  
در مرحله بهره برداري بشعل قهوه خانه میباشد . لذا به استناد نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک حالیه در وضع موجود مکان بازدید شده بصورت زمینی بمسامت 43.48 متر 
مربع داراي اعیان بصورت ساختمان 2 طبقه که طبقه همکف بصورت قهوه خانه و طبقات 1 و 
2 بصورت انبار با زیربناي کل 78.96 متر رمبع با اسکلت فلزي با قدمت تقریبی در سال 
1352 در حال بهره برداري میباشد. از بابت اعیانات احداثی بالمانعی ارائه ننموده اند. به 
استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بر روي خط پروژه میباشد.مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
-----------------------

به استناد خط پروژه بشماره 399-1397/05/15 به مساحت 25.93 متر مربع از اعیان در هر 
 .طبقه در تعریض خیابان 35 متري قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي فرض علی امینی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به 

مساحت 41.08 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و 
طبقات جمعاً به مساحت 35.91 مترمربع، اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.99 
مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1271592000(یک میلیارد و  
دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 252.3  1.5
 

3360000  , 1395 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/11/02 4/97/7700 بدوي -
حمیدیان--
رزمندگان

4-2-10244-46-1-0-0 80
3

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 75,784,800(هفتاد و  پنج میلیون 

و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 45.11  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

توضیحات بازدید
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 656000(ششصد و  پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 8.2  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7726 بدوي -
حمیدیان--
متقی

4-1-10260-39-1-0-0 80
4

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 3,800,000(سه میلیون و  هشتصد هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 19  2
 

100000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه به صورت تریپلکس بر روي عرصه به 
مساحت 150 مترمربع (قطعه 61 تفکیکی) که از بابت اعیان داراي پایانکار شماره 

13/40390-67/10/19 و بالمانع شماره 45293-67/1024  می باشد.طی بازدي مشاهده 
گردید مالک با قدمت سال 1370 بدون مجوز در قسمتی از حیاط خلوت به سطح 8.20 
مترمربع اقدام به احداث سرویس بهداشتی نموده و در حیاط نیز به سطح 19 مترمربع اقدام 
به احداث سایه بان به جهت پارکینگ نموده است.باستناد خط پروژه شماره 97/05/09-1107

 فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در حال بهره 
برداري و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 972518400(نهصد و  
هفتاد و  دو میلیون و  پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 
در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن 
و مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق 

مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 144.72  2
 

3360000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/18 4/97/7738 بدوي رشت 
-نامجو- ك 
سعید

4-3-10005-200-1-0-0 80
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 81,312,000(هشتاد و  یک میلیون و  سیصد و  دوازده هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 48.4  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي انباري زیرشیروانی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 48,468,000(چهل و  هشت میلیون و  چهارصد و  

شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.85  0.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 314 مورخ 1391/12/28 و تمدید پروانه 
بشماره 314 مورخ 1393/12/23 بصورت ساختمان 4 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 
725.40مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده  و تا این 

:مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.08 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 25.2 مترمربع و در مجموع 2-100.8
. متر مربع

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 28.85 متر مربع-3
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -4

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 14.84 مترمربع
.اضافه بنا به دلیل تخطی از تبصره 7 سقف تراکم شهري به مساحت 48.4 متر مربع-5
فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 51.03 % بوده حالیه 
داراي سطح اشغال به میزان 64.03% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

80
5

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 180712 
مورخ 97/9/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
64/96 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 1973160(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  

سه هزار و  یکصد و  شصت) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 64.96  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 4/97/7746 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
اول-گلستا

ن1

4-2-10442-3-1-0-0 806

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 180712 
مورخ 97/9/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
69/7 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 10,585,688(ده میلیون و  پانصد و  هشتاد 

و  پنج هزار و  ششصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 69.7  0.5
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/15 4/97/7746 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
اول-گلستا

ن1

4-2-10442-3-1-0-0 806

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه 85.6 مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به صورت 
ساختمان 1 طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي کلی 134.66 متر مربع 
بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 4/97/7746 مورخ 97/10/15 
بوده که نیاز به اظهار نظر واحد خالف میباشد.باستناد خط پروژه شماره 623 به سطح 4.4 
متر مربع از عرصه در تعریض معبر 6 متري حد جنوب قرار دارد.حالیه متقاضی درخواست 
صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1366) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 186323 مورخ 97/9/27 به مبلغ 1/470/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 19/22 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 294000(دویست و  نود و  چهار هزار )   

ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 19.22  0
 

55000  , 1366 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/15 4/97/7747 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیان - 
روبروي 
تاکسی 
سرویس 
عباد - 
سمت راست

4-2-10144-41-1-0-0 80
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یکباب مغازه به مساحت تقریبی 19.22 مترمربع ( طبق 
نقشه برداري ارائه شده ) بدون فغالیت صنفی  بصورت خالف با قدمت 30 سال با مصالح 
آجري احداث نموده است ، کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 854 به 
سطح تقریبی 5.6 مترمربع از اعیان در حد شمال در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد ، 

  مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .///س.ن

80
7

 با توجه به نامه شهرداري به شماره 201153 مورخ 97.10.18  از آنجاییکه راي 
رسیدگی مجدد به شماره 4.97.7497 مورخ 97.09.17 بر اساس گزارش غیابی 

شهرداري صادر گردیده بود لذا ضمن حفظ ضریب 2 در راي مورد اشاره  و با اصالح 
مساحت، بابت خارج از تراکم به مساحت 28.24 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري، حکم به اخذ جریمه به مبلغ 175088000(یکصد و  هفتاد و  پنج 
میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. راي اولیه با در نظر 

گرفتن مفاد راي اصالحی داراي اعتبار و قابلیت اجرا دارد.  

جریمه 28.24  2
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7760 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

رشت - 
بلوار الکان 
- شهرك 
فجر - 

فرودین 13
-کوچه 
حافظ 2

4-3-10455-50-1-0-0 80
8

بابت داخل تراکم به مساحت 107.62 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

33,362,200(سی و  سه میلیون و  سیصد و  شصت و  دو هزار و  دویست)ریال صادر 
و اعالم می نماید. راي اولیه با در نظر گرفتن مفاد راي اصالحی داراي اعتبار و قابلیت 

اجرا دارد.  

جریمه 107.62  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد. راي اولیه با در نظر 

گرفتن مفاد راي اصالحی داراي اعتبار و قابلیت اجرا دارد.  

رعایت عقب 
نشینی

4.35  0
 

3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید .احتراما گزارش فوق صرفا جهت بازبینی مجدد پرونده فوق در کمیسیون ماده 100 میباشد
مکان بازدید شده به صورت ساختمان دو اشکوبه بر روي زمینی نسقی به مساحت 71.62 متر 
مربع میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
.همکف به مساحت 67.93 مترمربع به صورت پیلوت جهت تامین پارکینگ -1

.طبقه اول به مساحت 67.93 متر مربع در یک واحد مسکونی-2
فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه شماره 1766 مورخه 97/02/06 ضمیمه شده 
پالك فوق به مساحت تقریبی 4.35 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.از اعیانات 
به سطح 107.62 متر مربع داخل تراکم و به سطح 28.24 متر مربع خارج از تراکم 

.میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

80
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري درسال 1393  ،به موجب نظریه شماره 189580 مورخ97.10.01 کارشناس 

رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ1.465.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 293000000
(دویست و  نود و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51  0
 

780000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1397/10/18 4/97/7763 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
بعد از 

میدان غدیر 
- قبل از 
خیابان 
دانشگاه - 
روبروي 
ساختمان 
پیروز

4-2-10233-27-1-0-0 809

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 78000000(هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري درسال 1388  ،به موجب نظریه شماره 189580 مورخ97.10.01 کارشناس 

رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ1.007.600.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 201,520,000
(دویست و  یک میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.8  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکبابخانه و دو باب مغازه به مساحت عرصه 220 مترمربع مطابق 
سند (قطعه 79 تفکیکی) می باشد.از بابت یکبابخانه داراي بالمانع 86/07/19-2/33/19831
 می باشد لیکن پس از دریافت بالمانع در سال 1388 اقدام به احداث یک باب مغازه به 

مساحت 45.80 مترمربع در فضاي حیاط نموده است ،مجددا در سال 93 بدون مجوز یک باب 
مغازه دیگر به مساحت 20 مترمربع در همکف و 31 مترمربع به صورت نیم طبقه احداث 

گردیده است.از بابت موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده به شماره 
4/96/1655-96/09/12 مبنی بر تخریب می باشد.داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
می باشد.باستناد خط پروژه شماره 832-97/01/27 به سطح 3 مترمربع در تعریض خیابان 
.30 متري حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما گزارش فوق بر اساس تصمیم کمیسیون ماده صد  *********************
به شماره 40206-97/03/05 و بر اساس مدارك ارائه شده توسط متقاضی تنظیم گردیده 

*****************است

809

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت بارانداز و انباري (مسکونی )  با ضریب 1.5برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 59,937,750(پنجاه و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  هفت 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 47.01  1.5
 

850000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7764 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - جنب 
پارك - 
فروشگاه 
ساختمان 
حافظ

4-1-10738-7-1-0-0 810

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 63,750,000(شصت و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
190315 مورخ 97.10.2کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 496000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 99200000(نود و  نه میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 28.99  0
 

1200000  , 1389 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط ناحیه محترم 1 منطقه 4،به صورت اعیان 3 طبقه در 4 واحد مسکونی 
و2 واحد تجاري،همکف پیلوت به مساحت 110 مترمربع ،تجاري به مساحت 40 مترمربع ،طبقه 
اول ودوم هر کدام به مساحت 150 مترمربع کال به مساحت 450 مترمربع با مصالح بتنی به 
قدمت تقریبی 8 سال  که سوابقی از آن در شهرداري موجود نمیباشد که جهت دستورات 
بعدي تقدیم میگردد..مغازه ها فاقد تابلو بوده وفعالیت شغلی یکی لباس فروشی ودیگري 
خدمات کامپیوتري میثم میباشد داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی وهمچنین 2 باب 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.به مساحت 160 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 
290 مترمربع اعیان خارج از تراکم میباشد.جهت تعیین میزان عقب نشینی در صورت لزوم 
نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.در ضمن گزارش از بیرون ملک وبه صورت تقریبی قید شده 
ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك وارائه سوابق از سوي متقاضی 

،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد 
میباشد.///ي.ث

*********************************************************
********************************************************

*********************************************************
********************

احتراما برابر اخطاریه م12362/ن1/م4مورخه 96/10/16و 2/33/645614مورخه96/11/02 
شهرداري این منطقه که در پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند.  که برابر 
بازدید و کارشناسی به عمل آمده این ملک برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه 
گردیده پیوست، قطعه زمینی به مساحت 181.50 مترمربع که داراي  سندمالکیت و پروانه 
ساختمانی 478 مورخه80/11/1 بصورت دو طبقه برروي پارکینگ میباشد. که مالک در 

 :سال89 در طبقه پیلوت ساختمان تغییراتی به شرح زیر نموده اند
احداث انباري درپیلوت به مساحت 27 مترمربع که برابر نامه ش-ر 1396-34356 مورخه 
1396/02/25 متراژ پنج مترمربع بناي مورد پذیرش در شهرداري و باقیمانده به مساحت 22 
مترمربع خالف ساختمان و خارج تراکم میباشد.  و دو باب مغازه خارج  از تراکم به مساحت 
28.99 مترمربع که یک باب به مساحت 10.92 مترمربع و یک باب به مساحت 18.07 مترمربع 

. میباشد
محوطه داراي دو باب انباري خالفساز به مساحت هاي 5.58 مترمربع و5.90 مترمربع 
وسایبانی خالفساز متصل به سقف پارکینگ به مساحت 13.53 مترمربع میباشد.همچنین 
یک سرویس بهداشتی همزمان ساز با پروانه در ضلع جنوبشرقی احداث گردیده که از بابت 
آن داراي اظهار نظر واحد خالف ساختمانی مبنی بر پرداخت جریمه  طی فیش 21063 

810
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.مورخه82/03/25 میباشد
این ساختمان از بابت سه واحد مسکونی برابر ضوابط سال ساخت دو ایستگاه کسري  
پارکینگ دارد . برابرطرح تفصیلی این ملک در کاربري مسکونی قرار دارد. این ملک برابر 
اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه به شماره 423 مورخه 96/02/11 فاقدعقب نشینی 

******.میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
در پاسخ به نامه شماره 122849 مورخه 97/7/9 دبیر محترم دبیرخانه کمیسیون ماده صد 

.عین گزارش فوق مورد تائید میباشد

باتوجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 190356 مورخ 97.10.2کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ15970500000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3194100000(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  

چهار میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 197.35  0
 

1020000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/02 4/97/7765 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

حمیدیان - 
روبروي 
خیابان 
 بهبودي

4-2-10237-20-1-0-0 811

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 191,250,000(یکصد و  نود و  یک 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  1.5
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه بمساحت عرصه 
180 مترمربع بوده و از بابت اعیانات به صورت منزل ویالیی دوبلکس به مساحت 117.5 متر 
مربع  و یکباب مغازه بمساحت 12.5 متر مربع داراي بالمانع به شماره 4/33/640152 مورخ 
96/01/23 میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بعد از بالمانع فوق داراي 

:تخلفات به شرح ذیل میباشد
توسعه بناي مغازه تجاري به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري به سطح 16.05  -1

.متر مربع
احداث یک باب مغازه به سطح 181.3 متر مربع (به سطح 29.85 متر مربع آن به صورت -2
بالکن تجاري بوده که از آن به صورت دفتر کار مورد استفاده قرار میگیرد).قابل ذکر است از 
این مقدار به سطح 71.45 متر مربع در طبقه همکف و به سطح 29.85 متر مربع در قسمت 
نیم طبقه به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري  و به سطح 80 متر مربع به صورت 

.احداث مغازه و به ارتفاع 3.3 متر میباشد
داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد خط پروژه 619 فاقد عقب نشینی 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

811

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

45  0
 

650000  , 1390 تجاوز به معابر عمومی 1397/11/13 4/97/7770 تجدید 
نظر

رشت  چهار 
راه عینک 
ولکس 

باقرالعلوم 2
بعد از 
هنرستان 
کار دانش 
خواجه 
نصیر

4-1-10301-37-1-0-0 812

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 16250000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

650000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 4981600(چهار میلیون و  نهصد و  هشتاد و  یک هزار 

و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 76.64  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1355250(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4.17  0.5
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 140.8 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف 
متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي 80.81 مترمربع  با 
قدمت سال 90 وبا مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده و در مرحله نازك کاري 

میباشد.باستناد خط پروژه شماره 430 به سطح 45 متر مربع از عرصه در تعریض معبر 6 
متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح  76.64 متر مربع داخل تراکم و به سطح 4.17 
متر مربع خارج از تراکم میباشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.حالیه متقاضی 
درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

812

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 717494400(هفتصد و  هفده میلیون و  چهارصد و  نود و  

چهار هزار و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 106.77  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7771 تجدید 
نظر

بلوار آیت 
اهللا 
رودباري، 
خیابان 
جواد زاده، 
کوچه 
گلستان 
دوم

4-3-10044-20-1-0-0 81
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/30 مورخ 1397/03/27 به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در 
زیرشیروانی  با زیربناي 456.9 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در مرحله سربندي بوده و  گزارش تخلفات ساختمانی به استناد بازدید به عمل 

:آمده و نقشه برداري ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح می باشد
 .اضافه بنا در همکف به مساحت 19.23مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 76.44 مترمربع (25.48 مترمربع در هر -2
طبقه)

کاهش مساحت راه پله و تبدیل فضاي مذکور به بناي مسکونی  در همکف و طبقات به -3
مساحت 11.1 مترمربع

در زمان بازدید از ساختمان، عملیات سربندي و احداث زیرشیروانی به اتمام نرسیده بود لذا 
.مقادیر آن برابر مقادیر مندرج در پروانه ساختمانی گزارش می گردد

شایان ذکر است سه واحد پارکینگ موظف برابر ضوابط طرح تفصیلی تامین می گردد و برابر 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی است لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و 
رعایت دقیق عقب نشینی در مرحله پایانکار بررسی خواهد شد. حالیه تقاضاي گواهی عدم 

خالف دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

81
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  92,148,000(نود 
و  دو میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.79  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7785 تجدید 
نظر

رشت -   
ولکس - 
باقر العلوم 
3- جنب 
آژانس 
چنارود 
داخل کوچه 
 سمت چپ

4-1-10301-31-1-0-0 814

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، باتوجه گواهی تایید استحکام بنا از سوي مهندس ناظر، ضمن نقض راي بدوي ، 
به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 
یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 53.65 مترمربع بناي داخل تراکم، به مبلغ  
6,438,000(شش میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 53.65  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 60,000,000
(شصت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/10/18 4/97/7785 تجدید 
نظر

رشت -   
ولکس - 
باقر العلوم 
3- جنب 
آژانس 
چنارود 
داخل کوچه 
 سمت چپ

4-1-10301-31-1-0-0 814

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12678/ن1/م4 مورخه 96/02/8 وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 66 مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال97 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال زمین به 
صورت یک طبقه بر روي همکف با مساحت بناي کل 132مترمربع  با اسکلت بتنی و دیوار 

.سنگ بلوکی در همگف و آجري در طبقه اول احداث نمودند
از کل مساحت اعالم شده به مساحت 105.60 مترمربع داخل تراکم و باقیمانده مساحت 
26.40مترمربع خارج تراکم میباشد.و دو وایستگاه کسري پارکینگ از بابت دو واحد 

.مسکونی دارد
این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی و کاربري در بافت مسکونی ارگانیک و قسمتی  
در طرح تعریض گذر قرار دارد. در خصوص میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به 
اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام 
مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر 
گردیده وتعداد پارکینگها پس ازمراجعه مالک وارائه مدارك مستند موردبررسی قرار خواهد 

گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

،،،،،،،،،،،،،،،،،
احتراما برابر اخطاریه شماره 648620/33/2مورخه22/05/97 کمیسیون محترم ماده صد 
ودر پی مراجعه وارائه مدارك  توسط متقاضی وطی بازدید و کارشناسی به عمل آمده این 
ملک برابر نقشه ساختمانی ارائه گردیده  قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت عرصه 
70.29مترمربع میباشد که مالک درسال 88 اقدام به احداث بناي یک  ساختمان اسکلت 
بتنی بدون مجوزبا زیر بنایی به مساحت 65.22 مترمربع در یک طبقه در یک واحد مسکونی 
بر روي همکف که طبقه همکف آن به مساحت 50.90 مترمربع در یک واحد مسکونی و مابقی 
به مساحت 14.32 مترمربع فضاي پیلوت و راه پله  با مساحت بناي کل 130.44مترمربع 
میباشد.اقدام نموده اند. این ملک در مرحله نازك کاري میباشد و از بابت دو واحد مسکونی 

 .برابر ضوابط  سال ساخت دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد
قرار دارد. بنا به اظهار  R112 برابر طرح تفضیلی و کاربري مجازاین ملک در منطقه مسکونی
نظر و صورتجلسه واحد خط پروژه و نقشه برداري به شماره 430 مورخه 97/9/8 ،  به 
مساحت 3.22 مترمربع از عرصه و به مساحت 6.44 مترمربع از کل اعیانات در دو طبقه در 
.طرح تعریض کوچه 6 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
359,150(سیصد و  پنجاه و  نه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 71.83  0.1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/18 4/97/7786 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
شهید بنایی 
- کوچه 
معلم - نبش 
کوچه 
آهنگران - 
روبروي 
پالك 3

4-3-10339-48-1-0-0 81
5

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 2492000(دو میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار )  ریال صادر می 

گردد.

جریمه 24.92  2
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کپی سند مالکیت ارائه شده از سوي متقاضی ششدانگ یکباب 
خانه و محوطه بمساحت 99.5 متر مربع که به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
ممهور به مهر نقشه بردار مساحت عرصه وضع موجود 102.62 متر مربع و داراي اعیان 
مسکونی ویالیی با اسکلت بلوك سیمانی بمساحت زیربناي 96.75 متر مربع با قدمت 
تقریبی در سال 1360 که از بابت آن بالمانعی ارائه نگردید و حالیه اعیان بازدید شده مورد 
تعمیرات کلی قرار گرفته و در مرحله نازك کاري میباشد. لذا بمساحت 71.83 متر مربع از 
اعیان داخل تراکم و بمساحت 24.92 متر مربع خارج تراکم میباشد. تصمیم کمیسیون ماده 

صد بشماره 4/97/6551-1397/09/06 دارد. به استناد خط پروژه بشماره 
677-1397/09/15 فاقد عقب نشینی میباشد .  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
195867مورخ 97.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2000000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 400000(چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 75.08  0
 

55000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7787 تجدید 
نظر

-
معلولین-آر
سن 

-میناسیان

4-2-10143-50-1-0-0 816

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی دو باب مغازه خالف ساز برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه 
شده ممهور به مهر مهندس اسماعیل شریعتی کیا مجموعا به مساحت 52 مترمربع داراي 
بالکن به مساحت 23.08 مترمربع(یک باب از مغازه ها داراي بالکن است) با مصالح آجري به 
قدمت تقریبی 39 سال میباشد.بر اساس ضوابط طرح تفضیلی قدیم ،پالك فوق فاقد کسري 
پارکینگ است.یکی از مغازه ها به مساحت 29.49 مترمربع به شغل تعمیرگاه اتومبیل 
ودیگري به مساحت 22.51 مترمربع با بالکن به مساحت 23.08 مترمربع به شغل کرایه میز 
وصندلی است.برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 97/06/03 ضمیمه شده پالك فوق به 
مساحت تقریبی 0.15 مترمربع در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد.جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/27
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 365,198,400(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس 

ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و مامور کارشناس فنی(شاغل در 
شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات قانونی معرفی گردد.

جریمه 72.46  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7798 بدوي کمربندي 
شهید 
بهشتی؛ 
خیابان 
قاسمیه 2، 
کوچه 19، 
پالك 55

4-3-10301-19-1-0-0 81
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي شماره 4/96/152 مورخ 
1396/12/28به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 485.15 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
احداثی در حد سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین 

:یگانه، گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 9.83 مترمربع ( سطح اشغال از 52 درصد به 65 درصد  -1

افزایش یافته است)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 32.49 مترمربع (10.83 مترمربع در هر طبقه)-2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به فضاي مفید مسکونی به مساحت 30.14 مترمربع  -3

(10.25 مترمربع در همکف و 19.89 مترمربع در طبقات اول تا سوم)
کسري سرانه فضاي سبز به مساحت 10.46 مترمربع -4

شایان ذکر است انباري ها از زیرشیروانی حذف و در پیلوت احداث شده است. به استناد 
پروانه صادره به مساحت 14.33 مترمربع در تعریض واقع شده است که در محل رعایت می 
گردد. برابر نقشه برداري ارائه شده سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین شده است. لیکن 
اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات 
ساختمانی و احداث دیوارهاي پیرامونی و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

81
7

رعایت عقب  در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.
نشینی

5  0
 

1020000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1397/10/29 4/97/7799 بدوي -
حمیدیان-ب
هبودي-ح
ق شناس

4-2-10296-88-1-0-0 81
8

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 

جریمه به مبلغ 13030895(سیزده میلیون و  سی هزار و  هشتصد و  نود و  پنج)  ریال 
صادر می گردد.

جریمه 19.8  2
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه  به مساحت  106
مترمربع مطابق سند که از بابت اعیان به صورت یک باب خانه ویالیی-دوبلکسی به زیربناي 
110.60 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/20905-80/090/03   می باشد.طی بازدید 
مشاهده مالک بدون مجوز در سال 85اقدام به توسعه بناي مسکونی در طبقه همکف به 
سطح 19.8 مترمربع نموده است به استناد خط پروژه شماره 848 به مساحت 5 مترمربع از  
ازاعیان در تعریض کوچه 8متري حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

81
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 261072000(دویست و  شصت و  یک میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.1  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7800 بدوي شهرك 
قدس-شهر
ك 

قدس--ده 
متري 
چهارم

4-3-10141-9-1-0-0 819
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه احداث بناي مرحله اي به شماره 34 مورخه 96/06/08 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 524.55 مترمربع  بوده که حالیه 
عملیات ساختمانی در حد اجراي سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از 

:  تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 4.17 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 5.77 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 5.77  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 5.77  مترمربع 4

به مساحت 17.27  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 0.35 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت یک باب انباري در -6
همکف (مساحت باالي 5 مترمربع)

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 68.31درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 70.69 درصد بوده که به مقدار  2.38 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 
حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.دربهاي ورودي فعال 
نصب نشده اند.به مساحت 28.92 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به دلیل 
عدم اجراي انباریها است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 

گرفت.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/10/18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، ، ضمن نقض راي بدوي که بصورت غیابی براي متراژ 150 مترمربع صادرگردیده 
بود به ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار 97.92 مترمربع بناي داخل تراکم، به 
مبلغ  11,750,400(یازده میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 97.92  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/25 4/97/7812 تجدید 
نظر

رشت  
ولکس خ 
مالک اشتر 
12 متري 
قربانی  
کوچه شهید 
مجید 
محمدي  
فرعی دوم 
 سمت چپ

4-2-10326-92-1-0-0 820

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  18,888,000
(هجده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.48  0.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمانی فاقد مجوز به صورت یک طبقه مسکونی روي 
پیلوت به زیربناي کلی تقریبی 129.4 مترمربع ، با مصالح بتنی می باشد. احداث اسکلت 
ساختمان از سال 87 آغاز شده و به مرحله اتمام سفت کاري رسیده و تا کنون متوقف مانده 
است. از کل زیربناي فوق به سطح 31.48 مترمبع خارج از تراکم (از این مقدار به سطح 7 متر 
مربع پیش آمدگی غیرمجاز به سمت معبر) و به سطح 97.92 مترمربع داخل تراکم است. 
فاقد حیاط خلوت سراسري است لکن بازشویی به سمت پالك هاي همجوار مشاهده نمی 
شود. برابر خط پروژه شماره 2081-97/08/02 به سطح تقریبی 35.1 مترمربع از اعیان هر 

/طبقه در تعریض قرار دارد. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 

لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 251,748,000(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  چهل و  
هشت هزار )  ریال صادر می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري 

برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 99.9  1.75
 

1440000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی 1397/10/25 4/97/7815 بدوي رشت - 
بلوار 
افتخاري- 
خیابان پور 
باقر - کوچه 
12-جنب 
پال 3 - 
ساختمان 
  سیدي

4-1-10509-161-1-0-0 821

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

13478400(سیزده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 
می گردد. و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 

خویش عمل نماید.

جریمه 93.6  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر 
دو واحد مسکونی با زیربناي 186مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه 
فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 66 مترمبع احداث گردیده است. با توجه به 
بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، قدمت احداث بنا سال 1391 تخمین زده می شود. 
ساختمان احداثی از جنس اسکلت بتنی و در حال بهره برداري بوده و دو واحد پارکینگ 
مورد نیاز برابر ضوابط زمان احداث بنا، تامین می گردد. به استناد خط پروژه 2258 به 
مساحت تقریبی 7.5 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري حد شمال واقع 
شده است. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی، گزارش تخلفات ساختمانی به 

:شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در همکف، در حد تراکم به مساحت 46.8 مترمربع -1
احداث بناي بدون مجوز در همکف، مازاد بر تراکم به مساحت 16.2 مترمربع -2
احداث بناي بدون مجوز در طبقات، در حد تراکم به مساحت 46.8 مترمربع -3
احداث بناي بدون مجوز در طبقات، مازادتراکم به مساحت 76.2 مترمربع -4

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

821

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 186153 مورخ 97/09/26 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.100.000.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 220,000,000(دویست و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.64 1800000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/25 4/97/7835 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
برازنده - 
روبروي 
درب ورودي 
اداره برق

4-3-10158-2000-1-0-0 82
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیمات کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6343-1397/06/17 و بشماره 
4/97/7665-1397/10/01 مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي 
مالک بصورت زمینی داراي خط عادي ( نسقی )  به مساحت 173.72 متر مربع و داراي اعیان 
مسکونی بمساحت 98.03 متر مربع و سرویس بهداشتی جدا ساز بمساحت 4.14 متر مربع 

که بابت آن پروانه ساختمانی بشماره 270-1380/08/06 بصورت 1.5 طبقه  با زیربناي 121.08
 متر مربع ارائه نمودند . لذا پایانکار  دریافت نکرده اند و پروانه ساختمانی فاقد اعتبار است .  
حالیه مالک اقدام به احداث مغازه  با اسکلت بلوك سیمانی با زیربناي بمساحت 17.64 متر 
مربع با قدمت در سال 1396 نموده اند . لذا به استناد ضوابط جدید داراي 1 واحد کسري 
پارکینگ تجاري میباشد . به استناد خط پروژه بشماره 1230 -1397/01/15 فاقد عقب 
نشینی میباشد . مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

82
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 106,500,000(یکصد و  شش میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 88.75  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7845 تجدید 
نظر

رشت 
حمیدیان 
کوي امام 
رضا خیا با 
ن آخر پار 
بیجار سمت 
 راست

4-2-10111-249-1-0-0 82
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 17.98 متر مربع  و با اخذ تعهد ثبتی 

محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد

رعایت عقب 
نشینی

17.98 1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 8,258,400(هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  هشت هزار 

و  چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 68.82  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 104 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
.مسکونی دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی با قدمت سال 90 به شرح ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به زیربناي 80.11 متر مربع که به سطح 49.14 متر مربع آن به صورت تبدیل -1

.پیلوت به یک واحد مسکونی میباشد
.طبقه اول به مساحت 77.47 متر مربع-2

(قابل ذکر است که عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري میباشد.)داراي یک واحد کسري 
پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 1549 مورخ 97/9/18 به سطح 17.3 متر مربع از 
عرصه و به سطح 0.68 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 12 متري حد غرب و پخ بین دوگذر 
قرار دارد.از اعیانات به سطح  68.82 متر مربع داخل تراکم و به سطح 88.75 متر مربع 
خارج از تراکم میباشد.قابل ذکر است 2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت گردیده 
است.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

82
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 600936000(ششصد میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 143.08  1.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 4/97/7847 بدوي استقامت- -
ك 13ابان - 
ك 

کارمندان
--

4-2-10281-20-1-0-0 82
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/23 مورخه 97/02/10 به صورت 4 طبقه در 4
 . واحد مسکونی به زیربناي کلی 743.55 مترمربع صادر شده است

ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سفت کاري است و با توجه به نقشه برداري ارایه شده 
: توسط مالک تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 23.06 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 23.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 23.06 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 23.06 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید جمعا به مساحت 27.78 مترمربع (در همکف  -6

5.1 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم هر کدام 5.67 مترمربع)
.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 15.62 مترمربع نسبت به پروانه صادره می باشد
پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 4.77 مترمربع صادره شده است که تا این مرحله 

 .از احداث اسکلت ساختمان رعایت شده است
 .سطح اشغال بناي احداثی از 50% در پروانه به 62.1% در وضع موجود افزایش یافته است
همچنین با توجه به انجام نشدن کف سازي و نازك کاري پیلوت ، فعال بر اساس نقشه هاي 
معماري ارایه شده ، پارکینگ و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است و حد نصاب فضاي باز 

 .تامین می گردد
بدیهی است که مغایرت هاي فوق تا این مرحله از عملیات ساختمان بوده و اعالم زیربناي 
نهایی و گزارش تخلفات احتمالی در آینده موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه 

/برداري با تایید سازمان نظام مهندسی است. /ع.ا
-------------------

اصل نقشه هاي معماري با گواهی طراح و ناظر ارایه نشده است

82
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 190757 
مورخ 97/10/5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی بنا مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
59/67 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 27,187,144(بیست و  هفت میلیون و  
یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  یکصد و  چهل و  چهار)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 59.67  1
 

455625  , 1384 طبقه مازاد بر تراکم 1397/10/29 4/97/7849 بدوي رشت - 20
متري 
معلولین- 
جنب 

کوچه-آراي
شگاه 
وحدت

4-2-10159-20-1-0-0 82
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
یک باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 11390625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  

بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی ، داراي اعیان 2 طبقه در 2 واحد تجاري و1 واحد مسکونی 
داراي سند مالکیت به مساحت عرصه 44.5 مترمربع که از بابت احداث دو باب مغازه داراي 
راي کمیسیون ماده 100 به شماره 2543 مورخ 1374/05/09 میباشد که جهت اظهارنظر واحد 
خالف تقدیم میگردد ، حالیه مالک بدون مجوز نسبت به احداث یک واحد مسکونی بصورت 
طبقه مازاد بر روي 2 باب مغازه موجود به مساحت تقریبی 59.67 مترمربع برابر نقشه 
برداري ارائه شده توسط منتقاضی ( که از این مقداربه مساحت تقریبی 13.96مترمربع 

بصورت کنسول غیرمجاز به سمت خیابان و کوچه قرار دارد ) با قدمت تقریبی 13 سال اقدام 
: نموده است که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد

احداث بناي بدون مجوز مسکونی بصورت طبقه مازاد به مساحت تقریبی 59.67 مترمربع  -1
با قدمت تقریبی 13 سال کالً خارج از تراکم میباشد

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد ، به استناد خط پروژه شماره 1938 مورخ 
97/07/23 به سطح 18.5 مترمربع از اعیان در حد شرق و جنوب در تعریض خیابان 20 متري 
و کوچه 10 متري قرار دارد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

.///س.ن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه ، تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به 
بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,265,600(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون و  دویست و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.در 
اجراي تبصره 7 ماده مذکور مهندس ناظر به شوراي انتظامی نظام مهندسی گیالن و 
مامور کارشناس فنی(شاغل در شهرداري منطقه)به هیات تخلفات اداري طبق مقررات 

قانونی معرفی گردد.

جریمه 45.51  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7853 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-شه
ید 

-جوادزاده

4-3-10040-86-1-0-0 82
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درخصوص تجاوز به معبرمقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

3360000  , 1397 تجاوز به معابر عمومی

با توجه به گزارش کارشناس مورخ 97/10/24،و با عنایت باینکه مقدار تخلف مربوط به 
سایبان مورد حکم جریمه واقع گردیده لذا کسري دو قطعه پارکینگ منتفی می باشد.

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان در 
همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 12,816,100(دوازده میلیون و  هشتصد و  

شانزده هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.01  0.5
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 3/97/18-97/03/03 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی به زیربناي 691.75 
مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اسکت بوده و سربندي اجرا نشده 
است.برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی (مهمور به مهر نقشه برداري مهندس 

: حسین یگانه) داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا به سطح 22.68  مترمربع در همکف  (که از این مقدار به سطح 21.01 مترمربع به  -1
صورت سایبان متصل به ساختمان با مصالح فلزي به جهت تامین پارکینگ می باشد،قابل 
ذکر است هنگام صدور پروانه داراي  6 مترمربع سایبان از جنس بتنی به جهت تامین 

پارکینگ بوده است)
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 6.68 مترمربع (هر طبقه 1.67 مترمربع )-2

افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -3
 تبدیل راه پله به بناي مفید 37.16 مترمربع -4

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت موافقت با سایبان  -5
احداثی ، کسري پارکینگ منتفی می باشد

(شایان ذکر است در پارکینگ شماره (1) رعایت ضوابط می گردد اما تایید نهایی آن منوط به 
اجراي کفسازي و اجراي دیواره آسانسور و نصب درب و آزمون عملی پارك می باشد)

طول یک درب از 3 به 4 متر افزایش یافته که در صورت موافقت با سایبان احداثی  ***
مشمول عوارض یک واحد کسري پارکینگ می باشد

کسري فضاي باز به سطح 37.41 مترمربع -7
 کسري فضاي سبز به سطح 15.31 مترمربع -8

  داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 5.57 مترمربع
سطح اشغال از 50 درصد به 64.73 درصد افزایش یافته است که 10.43 درصد آن مرتبط با 

سایبان احداثی در همکف می باشد
هنگام صدور پروانه به سطح 0.7 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام 

.پایانکار الزامی می باشد
قابل ذکر است اضافه بنا و تخلفات فوق تا مرحله اجراي اسکلت ساختمان بوده و هرگونه 
تخلف و اضافه بناي  احتمالی  منوط به اتمام عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید 
نظام می باشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب 

 .جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، 
فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 39.6  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1397/10/29 4/97/7866 تجدید 
نظر

یخسازي -
- شهداي 
--گمنام

4-1-10602-9-1-0-0 82
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض آقاي رضا جهان بخش دهري نسبت به راي شماره 4.97.7682 
مورخ 97.10.08 صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به نقض و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، 
در خصوص افزایش بناي همکف و طبقات اول و دوم هر کدام 1.13 مترمربع، احداث 
یک طبقه مازاد به مساحت 69.88 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
2.12 مترمربع راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن 

رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 75.39  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 59-93/10/17 به صورت 2 طبقه بر 
روي پیلوت در دو واحد مسکونی به زیربناي کلی 220.95 مترمربع صادر گردیده است.پروانه 
فاقد اعتبار می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و تا این مرحله برابر 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 1.13 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 26.61 مترمربع (قابل ذکر است از این مساحت به سطح  -2
تقریبی 6 مترمربع به صورت تبدیل فضاي زیر راه پله به تجاري می باشد)

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.13 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.13 مترمربع -4

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 69.88 مترمربع -5
 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 2.12 مترمربع -6

داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد تجاري می باشد-7
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 39.60 مترمربع -8

 
ضمنا داراي کاهش بنا به سطح 2.65 مترمربع در راه پله زیرشیروانی می باشد.در هنگام 
صدور پروانه به سطح 25 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار 
الزامی می باشد.ضمنا سطح اشغال از 65.29% به 65.85% افزایش یافته است.قابل ذکر است 
هرگونه تخلفات احتمالی دیگر منوط به اتمام عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید 

.نظام می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*************************************************

احترا ما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7187-97/08/29 ، در صورت 
اعاده به وضع مغازه اخداثی به پیلوت ،پارکینگ دیگري تامین نمی گردد.مراتب جهت صدور 

***.دستور تقدیم می گردد
***********************************************

احتراما با توجه به راي تجردید نظر کمیسیون ماده صد دارایراي تخریب در خصوص مغازه 
احداثی می باشد که تاکنون اجراي حکم نشده است.صرفا به جهت وصول عوارض درآمدي به 

.مرحله بعد ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
33,132,800(سی و  سه میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 106.88  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/02 4/97/7870 بدوي رشت - 
میدان رازي 
- شیون 
فومنی -خ 
اتحاد - 
خیابان 
مالک اشتر 
- کوچه 
رضاپور 
فرعی پنجم

4-2-10131-408-1-0-0 82
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 143,483,500(یکصد و  چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
سه هزار و  پانصد)  ریال صادر می گردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر گردید 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 92.57  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77500000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر نقشه برداري ارایه شده 
68.3 مترمربع اعالم شده است. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت 
در 2  واحد مسکونی به زیربناي کل 199.45 مترمربع با مصالح بتن مسلح و قدمت سال 95 

:احداث شده است. تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
.احداث بناي بدون مجوز خارج تراکم در کاربري مربوطه به سطح 23.33 مترمربع -1

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در کاربري مربوطه به سطح 69.24 مترمربع (که از  -2
این مقدار به سطح 3.84 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع است)

.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم در کاربري مربوطه به سطح 106.88 مترمربع -3
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -4

حیاط خلوت سراسري رعایت نشده است. برابر خط پروژه شماره 879-97/06/13 به سطح 
/تقریبی 1.5مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض گذر6 متري قرار دارد. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي کیومرث رجبی نوده و 
شرکا مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر 
کدام به مساحت 10.31 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 
همکف و طبقات جمعاً به مساحت 27.26 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 345240000(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  چهل هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 68.5  1.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/10/29 4/97/7872 بدوي -
استقامت-ف
الح 

کهن-پارك 
شقایق-نگی
ن

4-2-10093-3-1-0-0 82
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/143 مورخ 96/12/27 به صورت 
3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به زیربناي 577 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.31مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 10.31 مترمربع و در مجموع 30.93 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 27.26 مترمربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.همچنین فاقد کسري فضاي سبز و فضاي باز 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 63.6% میباشد.برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 1.03 متر مربع میباشد 
که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 200590 مورخ 97/10/17 ، مورد **

***.درخواستی اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل،  تبدیل بناي مسکونی به موسسه قرض الحسنه سخاوت هیچگونه تامل و 

تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه، به استنادتبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها و ، بااعمال ضریب 2 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به 

مبلغ302,904,000(سیصد و  دو میلیون و  نهصد و  چهار هزار )ریال صادرمیگردد. 

جریمه 126.21  2
 

1200000  , 1388 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/10/29 4/97/7877 بدوي رشت - 
بلوار نامجو 
- کوچه صال 
حکار 
موسسه 
قرض 
الحسنه  
پرستاري 
سخاوت

4-3-10013-86-1-1-0 83
0

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 120,000,000(یکصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یکدستگاه اپارتمان در همکف قطعه اول تفکیکی بمساحت 126.21 متر 
مربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 875-1362/11/25  و بعد از آن بالمانع بشماره 

2/33/13940-1375/07/17 میباشد . حالیه در حال بهره برداري از آپارتمان مذکور بصورت 
موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت با قدمت در سال 1388 داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ابعاد 2 * 1 متر مربع از نوع فلزي میباشد . لذا به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري 
پارکینگ اداري از بابت استفاده از اعیان مسکونی در کاربري ادراي دارد.  الزم بذکر است 
طب بازدید انجام شده مبادرت به احداث بارانداز به مساحت تقریبی 16.5 متر مربع جهت 
پارکینگ شده است که از بابت ان بالمانعی ارائه نگردید. به استناد خط پروژه بشماره 1551 
بمساحت 1.95 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري در حد شمال قرار 

دارد. مراتب  جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------------------------------------

-----------------------
طی بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1397/08/21 مالکین اقدام به برداشتن سربندي 
 .بارانداز در حیاط مشاعی نموده و حالیه تنها اسکلت فلزي باقی مانده است

-------------------------------------------------------------
-----------------------

طی بازدید مجدد انجام شده در مورخخ 1398/08/13 و به استناد تصاویر پیوست ، اقدام به 
تخلیه  موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت و اعاده به حالت مسکونی شده است. حالیه 

 .در وضع موجود فاقد خالف ساختمانی میباشند

83
0

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 

قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي همکف و طبقاتو تبدیل پیلوت به 
موتورخانه حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
20,821,200(بیست میلیون و  هشتصد و  بیست و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 24.1  2
 

1200000  , 1369
 , 1387

تبدیل غیر مجاز 1397/10/29 4/97/7878 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی - 
جنب 
پزشکی 
قانونی

4-2-10131-409-1-0-0 83
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي اعیان به صورت 4  طبقه روي پیلوت که از بابت آن داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 605 مورخه 67/12/27 وپایانکار 23638 مورخه 69/05/16 به صورت 
مسکونی میباشد.الزم به ذکر است که فعال پالك فوق تفکیک به صورت آپارتمانی را انجام 
نداده وبرابر کپی بنچاق ارائه شده شرکت مخابرات جمهوري اسالمی ایران کل این پالك را 
خریداري نموده وداراي نامه بالمانع از شهرداري به شماره 13/36939 مورخه 69/07/30 
میباشد(مدارکی از آن در پرونده بایگانی موجود نیست).در ضمن پالك فوق داراي راي 

غیابی کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/8559 مورخه 97/12/25 مبنی بر تخریب بنا بوده 
وحالیه با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس احمد چمنی 
محصصی وهمچنینی تغییرات به وجود آمده در محل (تخریب دیوار مغازه ها ونگهبانی 

وهممچنین برداشتن تابلو مهمانسرا  که به قدمت 13 سال مورد استفاده قرار میگرفت)داراي 
:مابه تفاوت به شرح زیر است

به مساحت 3.76  مترمربع اضافه بناي همزمان ساز در همکف (قدمت تقریبی 28 سال)-1
به مساحت 3.76 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول (قدمت تقریبی 28 سال)-2

به مساحت 3.76 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز در طبقه دوم (قدمت تقریبی 28  -3
سال)

به مساحت 3.76 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز در طبقه سوم (قدمت تقریبی 28 -4
سال)

به مساحت 1.34 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز در طبقه چهارم (قدمت تقریبی 28 -5
سال)

به مساحت 2.45 مترمربع از پیلوت تبدیل به سرویس بهداشتی شده است(قدمت تقریبی -6
13 سال)

به مساحت 7.72 مترمربع از پارکینگ قطعه 24 را تبدیل به موتورخانه نموده است(به  -7
مساحت موتورخانه افزوده است)(قدمت تقریبی 13 سال)

برابر خط پروژه شماره 832 موجود در سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 60 مترمربع در 
تعریض خیابان هاي 12و 51 متري قرار دارد(به مساحت 44 مترمربع از عقب نشینی قید شده 
مربوط به اعیان هر طبقه از حد شمالی خیابان 51 متري بوده ومابقی به مساحت 16 مترمربع 
به صورت عرصه از حد جنوب پالك فوق منتهی به خیابان 12 متري است).کاربري عرصه 

.پالك فوق در طرح تفضیلی قبل به صورت مسکونی بوده است
در ضمن الزم به ذکر است که در بایگانی شهرداري پرونده اي از بابت پالك فوق موجود 
نبوده وگزارش قید شده بر اساس کپی مدارك ونقشه هاي تفکیکی  ارائه شده توسط 

متقاضی گزارش گردیده است که جهت صحت مدارك ارائه شده وگزارش فوق نیاز به رویت 

83
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. پرونده فنی میباشد
حالیه برابر تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/99/11813 مورخه 
99/02/23 مبنی بر گزارش دقیق وبهنگام ازنوع کاربري بهمراه مستندات وعکس رنگی ، 

الزم به ذکر است که  برابر بازدید مشترك به همراه مدیرمحترم شهرسازي ومعماري منطقه 4
  وهمچنین مسئول محترم واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی منطقه 4 در مورخه 

99/03/06 وبازدید مجدد از کل پالك فوق ، برابر نظریه مشترك  نتیجه به کاربري مسکونی 
کل پالك اتخاذ شد که جهت اقدامات بعدي در این خصوص تقدیم میگردد.در ضمن عکس 

هاي رنگی ضمیمه پرونده شده است..///ي.ث...99/03/07
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با نظر به تایید استحکام بنا توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري ، 
ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  20,160,000(بیست میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 168  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 4/97/7880 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان - 
گلستان - 
بن بست 
گالیل - 
ساختمان 
مارال

4-1-20412-760-1-0-0 83
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  
240,849,000(دویست و  چهل میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 114.69  1.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث دو طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 452,304,000(چهارصد و  

پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 188.46  2
 

1200000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان چهارطبقه روي پیلوت با زیربناي 
تقریبی 471.15 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري رشت بر روي عرصه فاقد سند 
مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 112 مترمربع احداث گردیده است. برابر نقشه برداري ارائه 
شده از سوي متقاضی، طبقه همکف مشتمل بر پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 94.23 
مترمربع و طبقات اول تا چهارم هر طبقه مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 94.23 
مترمربع می باشد. قدمت احداث بنا سال 1390 تخمین زده می شود. بابت احداث اعیانات 

:سوابقی یافت نشد لذا گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي در حد تراکم در همکف به مساحت 78.4 مترمربع -1

احداث بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت  15.83 مترمربع -2
احداث بناي در حد تراکم در طبقات اول و دوم به مساحت 89.6 مترمربع -3

احداث بناي مازاد بر تراکم در طبقات اول و دوم به مساحت 98.86 مترمربع -4
احداث دو طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی در طبقات سوم و چهارم به مساحت  -5

188.46 مترمربع
برابر ضوابط زمان احداث بنا، دو واحد پارکینگ مورد نیاز است که تامین می گردد.به استناد 
خط پروژه 1936 مورخ 1397/04/04 فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد

83
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر 
به موقعیت مکانی وقدمت بنا و اینکه سراسر منطقه تجاري می باشد ،تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 143232 مورخ 97/07/24 

(ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 345.000.000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 69000000(شصت و  نه میلیون )ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.5  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/06 4/97/7883 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نرسیده به 
آسایش 13
-سپرسازي 
اوستا

4-3-10033-728-1-0-0 83
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
23.5 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك 
سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1380 با پوشش 100 درصد در عرصه و در مرحله بهره 
برداري بشغل سپر سازي و داراي تابلوي تبلیغاتی به مساحت 2 * 1 متر مربع  میباشد. به 
استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 1397/02/10-464 
تماما در مسیر خیابان قرار دارد. داراي اخطاریه بشماره 3/225/ن-1396/05/26 از ناحیه 3 

شهرداري منطقه 4 میباشد. داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد بشماره 
4/96/5243-1396/12/08 مبنی بر تخریب میباشد.  مراتب جهت صدور دستور هرگونه 

مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

83
3

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1378) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 205362 مورخ 97/10/23 به مبلغ 35/000/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده . لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 11/52 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 7,000,000(هفت میلیون )  ریال جریمه در 
حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 11.52  0
 

112500  , 1378 احداث مغازه بدون مجوز 1397/10/29 4/97/7884 بدوي رشت - 
فلکه رازي 
- خیابان 
سر دار 
جنگل 
-ابتداي 
یونس آباد 
- ارزان 
سراي برنز

4-3-10050-70-1-0-0 83
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي مسکونی داخل تراکم به مساحت 57/35 متر مربع به پرداخت یک 
دهم ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  645,188(ششصد و  چهل و  
پنج هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 57.35  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
1 باب کسري پارکینگ به مساحت 25 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2812500(دو میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر 

و اعالم میگردد .

جریمه 25  1
 

112500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه معماري و مدارك ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی 
به مساحت 89.75 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی 1 طبقه ویالیی 
مسکونی با زیربناي بمساحت 57.35 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی و یکباب مغازه 
بمساحت 11.52 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی در مرحله بهره برداري بشغل فروشگاه 
پوشاك ( ارزانسراي برنز ) فاقد بالکن و تابلوي تبلیغاتی با قدمت در سال 1378 میباشد. از 
بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردید .  لذا تخلفات ساختمانمی به شرح زیر اعالم 

:مگیردد
 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم مسکونی بمساحت 57.35 متر مربع -1

احداث مغازه تجاري بمساحت 11.52 متر مربع -2
.داراي یکواحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم میباشد -3

 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي 

83
4

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي عباس موسی لی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت ساختمان دو 
اشکوبه در 2 واحد مسکونی با توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک، و ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان و وصول 

نظریه کارشناسی به شماره 207298 مورخ 97.10.25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تایید استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید و  
بابت داخل تراکم به مساحت 51.4 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 835250
(هشتصد و  سی و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید. در 
خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 51.4  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 4/97/7885 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
مسعودي - 
جنب 
مدرسه 
فرزانگان - 
کوچه 
شقایق - 
جنب پالك 

1

4-3-10195-41-1-0-0 83
5

بابت 2 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی به مبلغ 12,187,500(دوازده میلیون و  

یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1.5
 

162500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بابت خارج از تراکم به مساحت 57.04 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی به مبلغ 13,903,500

(سیزده میلیون و  نهصد و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 57.04  1.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/10/29 4/97/7885 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه 
مسعودي - 
جنب 
مدرسه 
فرزانگان - 
کوچه 
شقایق - 
جنب پالك 

1

4-3-10195-41-1-0-0 83
5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت عرصه 63.46 مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به صورت 
ساختمان دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 108.44متر مربع  با مصالح آجري و 
با قدمت سال 77 احداث گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط 
پروژه شماره 1837 مورخ 97/8/27 به سطح 0.2 متر مربع در تعریض پخ بین دو گذر قرار 
دارد.از اعیانات به سطح 51.4 متر مربع داخل تراکم و به سطح 57.04 متر مربع خارج از 
تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رضا عابدین زاده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح استفاده از یک دستگاه آپارتمان به صورت آموزشگاه که 
داراي پروانه و پایانکار مسکونی بوده، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و نیز عدم همکاري مالک با شهرداري جهت بررسی وضعیت 
موجود، نوع و متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست، فلذا گزارش شهرداري 
مبنی بر عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي از سوي مالک را محمول بر صحت 

دانسته مع الوصف، به استناد تبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداري ضمن اعاده 
به وضع سابق ، حکم به تعطیل محل تخلف حداکثر ظرف مدت 30 روز صادرمی گردد.  

 

تعطیل محل 
تخلف

120.34  0
 

1200000  , 1388 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/10/29 4/97/7891 بدوي رشت - 
بلوار نامجو 
- نبش 
لقمان - 
آموزشگاه 
خیاطی 
برش

4-3-10014-31-1-9-0 83
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد صورتمجلس تفکیکی موجود در پرونده بایگانی بصورت 
یکدستگاه آپارتمان در طبقه سوم سمت شرقی بمساحت 70.34 متر مربع قطعه 8 تفکیکی 
به انضمام یدکستگاه پارکینگ در همکف بمساحت 11.25 متر مربع قطعه 15 تفکیکی داراي 
پروانه بشماره 283-1384/11/28 و پایانکا ربشماره 18212-1386/05/06 و بعد از آن 
بالمانع بشماره 2/33/30270-1387/1/19 بصورت مسکونی میباشد . حالیه در حال بهره 
برداري از واحد مسکونی بصورت آموزشی ( آموزشگاه پارسه ) میباشد . لذا به استناد ضوابط 
جدید که نیاز به تامین 3 واحد پارکینگ میباشد و با توجه به تامین یک واحد پارکینگ ، 
داراي 2 واحد کسري پارکینگ آموزشی میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتی به حضور 

تقدیم میگردد./ر.ي

83
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/02 4/97/7911 بدوي رشت احمد 
گوراب 
پشت 
دخانیات  
کوچه ششم

 

4-1-10723-18-1-0-0 83
7

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

16947600(شانزده میلیون و  نهصد و  چهل و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 141.23  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 70 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف 
متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی 2 اشکوبه در 2 واحد مسکونی به زیربناي 
:کلی 141.23 مترمربع و با قدمت تقریبی سال 88 و به شرح ذیل احداث گردیده است

طبقه همکف به زیربناي 66.5 متر مربع که به سطح 39.2 متر مربع آن به صورت سوئیت -1
مسکونی و در مرحله سفت کاري بوده و مابقی به صورت پیلوت و راه پله مسکونی 

.میباشد.همچنین داراي نورگیر به سطح 3.5 متر مربع میباشد
طبقه اول به زیربناي 74.73 مترمربع و به صورت 1 واحد مسکونی بوده که به سطح 8.15 -2
.متر مربع آن به صورت پیشرفتگی به سمت کوچه و به ارتفاع 3.1 متر از سطح زمین میباشد
داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.به جهت  قرار گیري ملک در کاربري زمین 
کل اعیانات خارج از تراکم میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ  ( G213 ) هاي کشاورزي
.استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 197954 مورخ 97/10/13 مبنی ****
بر گزارش پالك فوق بر اساس ضوابط طرح تفصیلی قدیمی ، قابل ذکر بوده که پال ك فوق 
 خارج از محدوده قانونی شهر بوده است.حالیه با توجه به اینکه کاربري زمین فوق کشاورزي
(G213)   بوده ، باستناد نامه شماره 100/13630 مورخ 74/9/01 ماده 14 قانون زمین شهري
تبصره 1 ، در قطعاتی که سطح اشغال آنها کمتر از 150 متر مربع باشد حداکثر تا 150 متر 
مربع سطح اشغال تا دو طبقه و یک طبقه زیر زمین مجاز است.با توجه به نامه فوق کل 

*****.اعیانات به سطح 141.23 متر مربع داخل تراکم میباشد

83
7

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي قدرت اله طالبی برندق محرز میباشد 
با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 7/84 متر 
مربع راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 13171200(سیزده 
میلیون و  یکصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 7.84  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/09 4/97/7913 بدوي بلوار الکان، 
خیابان 
سمیه، 
کوچه هفتم

4-3-10332-20-1-0-0 83
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 42 مورخ 
1396/07/11و پروانه احداث بناي مرحله دوم شماره 42 مورخ 1396/09/25 با زیربناي 
424.35 مترمربع به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام 
انباري در زیرشیروانی می باشد.  برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس 

:حسین یگانه داراي اضافه بنا به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.23 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 3.69 مترمربع (1.23 مترمربع در هر طبقه) -2
.اضافه بنا در انباري زیرشیروانی مازاد بر 5 مترمربع، به مساحت 2.92 مترمربع -3

شایان ذکر است سطح اشغال بناي احداثی از 50 درصد به 51 درصد افزایش یافته است و 
.مجموع اضافه بناهاي فوق الذکر کمتر از 5 درصد کل زیربناي مجاز می باشد

برابر پروانه صادره به مساحت 6.31 مترمربع در تعریض واقع شده و رعایت عقب نشینی در  
محل می گردد. برابر نقشه برداري فوق االشاره سه واحد پارکینگ موردنیاز تامین می گردد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص عدم تجاوز به معبر و رعایت پارکینگ ها و نیز رعایت حد 
نصاب فضاي سبز منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوار پیرامونی پالك و نصب 
دربهاي پارکینگ و نفررو می باشد. مراتب جهت بررسی و دستور  مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

83
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام 
ساخت قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم و تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 148,948,800(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.33  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7917 بدوي شهرك -
قدس-16 
-متري

4-3-10180-7-1-0-0 83
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي شماره 4/96/124 مورخ 
1396/12/20 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 466.95 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
احداثی در حد سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین 

:یگانه، گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.02مترمربع ( سطح اشغال از 50 درصد به 58 درصد  -1

افزایش یافته است)
(اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 41.16 مترمربع 13.72 مترمربع در هر طبقه-2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به فضاي مفید مسکونی به مساحت 1.15 مترمربع -3
شایان ذکر است دو باب انباري  از زیرشیروانی حذف و در پیلوت احداث شده است. به 

استناد پروانه صادره به مساحت 30.4 مترمربع در تعریض واقع شده است که در محل رعایت 
می گردد. برابر نقشه برداري ارائه شده سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین شده است. لیکن 
اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات 
ساختمانی و احداث دیوارهاي پیرامونی و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

83
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي سیدحسین ریاضی ضیابري و شرکا موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر احداث بناي تجاري بدون مجوز شهرداري به 
مساحت 20.7 مترمربع و فضاي باز تجاري به مساحت 179.3 مترمربع با توجه به 
شرایط و موقعیت استقرار ملک ضرورتی بر قلع احراز نگردید و با عنایت به انتخاب 

کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
680،000،000 ریال برابر نظریه کارشناسی به شماره 181575 مورخ 97.09.20  ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 136000000(یکصد و  سی و  
شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي 
تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد. 

جریمه 200  0
 

303750  , 1384 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1397/11/02 4/97/7920 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام-باالت
ر از پل 
سیاه 

اسطلخ-جن
ب بنگاه 
آسمان

4-1-10603-36-1-0-0 84
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 233206 مورخ 1396/11/17 مبنی بر 
کارشناسی مجدد و ارائه مدارك مالکیت ساختمان ، بر روي پالك نسقی به مساحت 200 متر 
مربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی ) بدون مجوز یک باب دفتر کار به 
مساحت 20.7 متر مربع با مصالح بلوك سیمانی و به قدمت سال 84 احداث گردیده و از آن 
به صورت بنگاه ماشین بهره برداري میگیرد.داراي 179.3متر مربع فضاي باز تجاري 
میباشد.فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 
تهیه خط پروژه میباشد.(قابل ذکر است پالك فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره881 
مورخ 1382/12/19 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت (با کاربري مسکونی)به زیربناي 458.4 
متر مربع بوده و مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به احداث اعیان تجاري نموده 

.است).مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
------

برابر خط پروژه شماره 1268 مورخ 97/2/18  حدودا به سطح 24 مترمربع  از عرصه  ملک 
.فوق در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد

84
0

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي علی اکبر جاللی و شرکاء محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 90/04 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
453,801,600(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 90.04  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 4/97/7925 بدوي -
رودباري-رف
-تاري

4-3-10002-78-1-0-0 841

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 81 - 96/11/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 
4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 689.1 مترمربع صادره شده است. در مرحله اتمام اجراي 
فونداسیوناز بابت اضافه بنا به سطح 22.06 مترمربع در همکف داراي سوابق در واحد خالف و 
درآمد و پروانه مرحله دوم به شماره 646845-97/07/26 می باشد.اکنون عملیات 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.36 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.42 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 22.42 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 22.42 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 22.42 مترمربع -5
 کسري فضاي باز  13 مترمربع -6

 کسري فضاي سبز 34 مترمربع -7

.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 6.59 مترمربع می باشد
رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد لذا تایید نهایی پارکینگ ها پس از کفسازي و نصب 

درب قابل بررسی می باشد
.سطح اشغال از 54.97 درصد به 65.76 درصد افزایش یافته است

عقب نشینی ندارد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان 
در حد آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام 
عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
.دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 

لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک در مراحل اتمام ساخت قرار 
دارد تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي طبقه همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید ، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 658,291,200(ششصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  نود و  یک هزار 

و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 97.96  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 4/97/7931 بدوي استقامت 1-
 - خیابان 
شهدا - 
کوچه ایمان

4-2-10125-129-1-0-0 84
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 60 مورخ 96/09/22 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) صادر گردیده است.سپس 
در مرحله اتمام پی از بابت اضافه بنا به سطح 22.95 مترمربع داراي سابقه در واحد تخلفات 
و داراي پروانه مرحله دوم به شماره 647555-96/12/27 می باشد.حالیه برابر نقشه برداري 

ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.39 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.41 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 42.71 مترمربع (به صورت مازاد حاصل از تشویق -5
 تجمیع دو پالك)

تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 5.66 مترمربع -6
داراي  کسري فضاي سبز به سطح 20 مترمربع می باشد -7
داراي کسري فضاي باز به سطح 24 مترمربع می باشد -8
سطح اشغال از 49.83% به 60.31% افزایش یافته است -9

ضمنا داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 0.81 مترمربع،همچنین برابر نقشه  هاي 
معماري ارائه شده تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا تایید کامل پارمینک ها منو ط به 
اتمام کفسازي و جراب درب و آزمون عملی هنگام پایانکار می باشد..الزم به ذکر است تخلف 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد اتمام پی سازي بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر و همچنین اظهار نظر در خصوص تامین پارکینگ موکول به ادامه عملیات 
ساختمانی و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.هنگام پروانه صادره به سطح 0.35 مترمربع 
داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت دستور 

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 228375 
مورخ 97/11/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 

بنا مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و 
کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص 
مساحت 118/41 متر مربع بناي موضوع گزارش بمبلغ 15,393,300(پانزده میلیون و  

سیصد و  نود و  سه هزار و  سیصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 118.41  1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 4/97/7932 بدوي رشت 
حمیدیان 
انتهاي بلوار 
سمت چپ 
کوچه شهید 
متقی سمت 
راست کوچه 
یاس سمت 
راست درب 
دوم

4-1-10390-2034-1-0-0 84
3

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

8.85  0
 

130000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
عرصه 146.3مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به زیربناي 118.41 متر 
مربع  با مصالح آجري و با قدمت سال 75 احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ 

میباشد.باستناد خط پروژه شماره 1107 مورخ 97/5/06 به سطح 8.85 متر مربع از عرصه در 
تعریض معبر 8 متري حد جنوب قرار دارد.کل اعیانات به سطح 118.41 متر مربع داخل تراکم 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 3,768,600(سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  ششصد)  

ریال صادر می گردد.

جریمه 34.26  2
 

55000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7933 بدوي رشت 
حمیدیان  
انتهاي 
کوچه 
 شالیزار

4-2-10600-629-1-0-0 84
4

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1. 55000  , 1369 عدم رعایت عقب نشینی

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

537,020(پانصد و  سی و  هفت هزار و  بیست) ریال صادر می گردد.

جریمه 97.64  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 158 مترمربع داراي اعیان بدون مجوز 
در یک ونیم  طبقه در یک واحد مسکونی همکف به مساحت 121.10  مترمربع(به مساحت 
4.60 مترمربع از آن به صورت احداث سرویس وحمام در حیاط است)ونیم طبقه به مساحت 
10.80 مترمربع کال به مساحت 131.90 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 28 سال 
بوده که مدارکی از بابت اعیان احداثی ارائه نشده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد(کسري  پارکینگ ندارد).در ضمن در 
سند مالکیت حد سوم شمال وکل حد شرق  قید نشده که نیاز به اصالح سند مالکیت 
است.برابر خط پروژه شماره 1787 مورخه 97/10/19 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت 
تقریبی 0.10 مترمربع در تعریض کوچه 4 متري بن بست قرار دارد.به مساحت 97.64 
مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 34.26 مترمربع اعیان خارج تراکم 

میباشد.///ي.ث...97/10/20

84
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1273679750(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 221.51  1.75
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/7948 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-شه
ید 

جوادزاده-
ك شهید 
تاش

4-3-10042-42-1-0-0 84
5

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

جریمه 1  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

187084800(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 111.36  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

باتوجه به تعیین جریمه بابت 7.69مترمربع سایبان بتنی متصل به ساختمان کسري 
پارکینگ منتفی میباشد.

جریمه 50  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 68 مورخ 92/12/24 با زیر بناي کل 428.75 مترمربع در 4/5 طبقه صادر گردیده 
است که در تاریخ 93/04/12 پروانه اصالح شده و زیر بناي پروانه به 442.6 مترمربع افزایش 
یافته است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي اضافه بنا به صورت
اضافه بنا بنا در همکف به سطح 37.47 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.69 مترمربع  -1

.به صورت سایبان بتنی متصل به ساختمان میباشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.74 مترمربع -2
 اضاه بنا در طبقه دوم به سطح 29.74 مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 29.74 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه چهارم که با طبقه سوم تشکیل یک واحد را می دهند به سطح 25.4  -5

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد به صورت احداث یک چشمه اطاق در طبقه پنجم منضم به واحد  -6
طبقه سه و چهارکه مجموعا تشکیل یک واحد را می دهند  به سطح 69.42 مترمربع که از 

این مقدار به سطح 35.84 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد
(قابل ذکر است در پروانه به مساحت 13.85 مترمربع به صورت انباري در زیرشیروانی جزء 

پروانه بوده که اکنون به طبقه مازاد تبدیل شده است)
داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت موافقت با سایبان  -7

احداثی فاقد کسري پارکینگ می باشد
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 111.36  -8

 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد -9

با توجه به احداث بنا به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت، ایستگاه مشترك آتش نشانی اجراء 
.نشده است

مسیر عبور پارکینگ هاي شماره 1 و 2 و 3 از زیر فضاي راه پله صورت می گیرد که ارتفاع 
.آن 2.15 متر می باشد

.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد
سطح اشغال از 46.46 درصد به 74.27 درصد افزایش یافته که این افزایش با توجه به 
سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ در همکف می باشد بدون احتساب سایبان سطح 

.اشغال به 68.69 درصد افزایش یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

84
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري حکم  به پرداخت 

جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  7,654,500(هفت میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.6  3
 

455625  , 1385 توسعه بناي تجاري 1397/11/13 4/97/7950 بدوي بلوار -
بهشتی-حم
یدیان- 
پشت منبع 
آب-جنب 
دوزندگی

4-2-10235-257-1-0-0 84
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 

همزمانساز، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 91,125(نود و  یک هزار و  یکصد و  
بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.  1.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل پیلوت به 

مسکونی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 39,625,706(سی و  نه میلیون و  ششصد 
و  بیست و  پنج هزار و  هفتصد و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.98  1.5
 

455625  , 1385 تبدیل پیلوت به مسکونی

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

10.27  0
 

303750  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده 
میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده برابرسند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکبابخانه دو اشکوبه مشتمل 
بر یکباب مغازه داراي عرصه بمساحت عرصه 120.20 مترمربع  که از بابت احداث یکباب 
ساختمان نسقی 2.5 طبقه (2 طبقه روي پیلوت) در 3 واحد مسکونی بمساحت 372.80 
داراي رأي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 4112 مورخ 80/07/07 و از بابت تبدیل 
14.50 مترمربع از پارکینگ به یکباب مغازه داراي رأي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 

.بشماره 8328 مورخ 84/05/31 می باشد
وضع موجود ساختمان برابر نقشه برداري ارائه شده  بصورت 2.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
میباشد.(همکف یک واحدسوئیت+یکباب مغازه فاقد بالکن و طبقه اول:2 واحدمسکونی و 
طبقه دوم:یکواحدمسکونی داراي کنسول سمت شارع از ارتفاع 5.75 متر در طبقه دوم ) 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده همکف بمساحت 120.17 متر مربع شامل یکباب 
مغازه بسطح 20.10 متر مربع که از این مقدار بسطح 2.09 مترمربع در زیر پله واقع شده و 
سوئیت مسکونی بسطح 57.95 متر مربع و مابقی پیلوت و راه پله  ، طبقه اول بمساحت 
120.17 متر مربع دو واحد مسکونی و طبقه دوم بسطح 132.66 مترمربع در یک واحد 

مسکونی که از این مقدار 12.49 متر مربع کنسول سمت کوچه 8متري حد شمال و خیابان 12
متري حد جنوب (کنسول سمت شمال  6.09 متر مربع و کنسول سمت خیابان 6.40متر مربع 

.) میباشد
: با توجه به نقشه برداري تایید نظام ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد ***
تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح  57.98 مترمربع  با قدمت سال 1385 -1

 توسعه بناي تجاري بسطح 5.6 متر مربع با قدمت سال 1385 -2
 اضافه بناي همزمان ساز در مجموع طبقات به سطح 0.2 متر مربع -3

.با توجه به ضوابط سال وقوع تخلف مشمول یک واحد کسري پارکینگ مسکونی است -4
قابل ذکر است از مغازه به پیلوت مشاعی راه دسترسی وجود ادارد که مسدود نمودن آن 
الزامی می باشد.در حد شمال ملک قابل کولر واحد سوییت به صورت نامتعارفی داخل کوچه 

.می باشد
باستناد خط پروژه شماره 748-94/12/06 که در تاریخ 97/11/02 به تایید واحد خط پروژه 
رسیده است ،به سطح 9.04 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري حد شمال و 
.به سطح 1.23 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 12 متري جد جنوب قرار دارد

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
*** مغازه فوق به شغل دفتر بیمه داراي فعالیت صنفی می باشد ***

*** احتراما طی بازدید مورخ 98/01/17 درب دسترسی مغازه به پیلوت مسدود گردید ***
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و تبدیل راه پله به 
بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 994,644,000(نهصد و  نود و  چهار 

میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 197.35  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/7957 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی--ر
حمانی

4-3-10064-14-1-0-0 84
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي به شماره 73 مورخه 96/10/24  به صورت  
4 طبقه روي پیلوت به متراژ 917.20  مترمربع بوده وبعد از آن در حد اجراي فونداسیون 
داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 39.70 مترمربع که از بابت آن داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 4/97/5526 مورخه 97/02/11 بوده  ومتعاقب آن داراي پروانه احداث 
بناي مرحله دوم به شماره 646505 مورخه 97/07/16 میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در 
حد سربندي وآجرچینی بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس 

: حامد صفائی چکوسري داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  5.87 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  56.72 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  56.72  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 56.72   مترمربع 4
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  21.32 مترمربع -5

تعداد واحد هاي مسکونی از 6 به 7 واحد مسکونی افزایش یافته وبرابر نقشه هاي ضمیمه  -6
.شده رعایت پارکینگ میگردد

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 64 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 80.38 
درصد بوده که به مقدار  16.38 درصد افزایش یافته است.به مساحت 15.42 مترمربع رعایت 
فضاي سبز وبه مساحت 69.23 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  
کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 
بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 
مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.با توجه به تغییر عرض 3 درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره 
به 4 متر وبا توجه به اینکه دربها اگر به عرض درب قبلی برگردد ،هیچ گونه تغییري ایجاد 
نخواهد شد ورعایت 7 باب پارکینگ میگردد وهمچنین برابر نامه معاونت محترم شهرسازي 
ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 کسري پارکینگ ندارد.جهت اقدامات 

بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/07/26
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي بدون مجوز هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه 
به اوضاع و احوال خاص قضیه و با عنایت به تبصره 5 ماده 14 قانون زمین شهري، 
تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار 
بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15349750(پانزده میلیون و  

سیصد و  چهل و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.23  0.5
 

650000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7963 بدوي رشت  
ولکس خ 
باقر العلوم 
کوچه 17 
فرعی 2

4-2-10301-110-1-0-0 84
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر فروشنامه عادي 58.75 
مترمربع می باشد. بر روي این زمین ساختمانی یک اشکوبه به مساحت تقریبی 47.23 
مترمربع با مصالح بلوك سیمانی با قدمت سال 89 احداث شده است. سوابقی در خصوص 
ملک فوق ارایه نشده و کل بنا خارج از تراکم است. یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
دارد.  برابر گواهی کارشناس خط پروژه «با توجه به مشخص نبودن حدود معبر و نبود اسناد 

/مالکیت، تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی باشد» /ع.ا
----------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/7681 مورخه 97/10/08 ، 
زمین هاي کشاورزي ،  G213 قابل ذکر است کاربري عرصه فوق در طرح تفصیلی فعلی ، پهنه
و در زمان وقوع تخلف در محدوده فاقد کاربري بوده است، لکن با توجه به اینکه در طرفین و 
رو بروي ساختمان احداثی ، هنوز ساخت و سازي صورت نگرفته تا کوچه اي شکل بگیرد ، 
لذا هیچ گونه شبکه معابري قابل تشخیص نمی باشد که این موضوع در گواهی کارشناس خط 

 .پروژه منعکس گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 298356000(دویست و  نود و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.و در خصوص عقب نشینی مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 248.63  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 4/97/7977 تجدید 
نظر

رشت - پاره 
بیجار - 
خیابان 
گلستان - 
قاصدك 2- 
سمت راست 
 - ملک دوم

4-2-10111-232-1-0-0 84
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 14793600(چهارده میلیون و  هفتصد و  نود و  سه 

هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 123.28  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 2/33/645397  مورخه 96/10/16 شهرداري این منطقه که در 
پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند.  که برابر بازدید و کارشناسی به عمل 
آمده این ملک برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه گردیده پیوست، قطعه 
زمینی به مساحت 112.60 مترمربع که فاقد سندمالکیت وداراي فروشنامه عادي است. مالک 
عرصه در سال94 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال عرصه به صورت دو طبقه روي 
همکف هر طبقه یک واحد مسکونی  به مساحت 112.60 مترمربع  و طبقه همکف  به سطح 
112.60 که از این مقدار به مساحت71.54 مترمربع بصورت یک واحد سوییت و به مساحت 

.41.06 مترمربع بصورت راه پله و راهرو مشاعی میباشد
مساحت بناي  کل ساختمان 337.80مترمربع میباشد که به مساحت 62.40مترمربع داخل 
تراکم و باقیمانده به مساحت 275.10مترمربع خارج تراکم میباشد.واز بابت سه واحد 

.مسکونی سه ایستگاه کسري پارکینگ دارد
در پاسخ به تصمیم  اعضاي محترم کمیسیون  ماده صد به شماره 4/97/6641 مورخه 

97/6/17 در خصوص چگونکی وضعیت قرارگیري اعیان نسبت به معبر و میزان عقب نشینی 
و برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در بافت مسکونی ارگانیگ متمرکز قرار دارد. 
که برابر اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه ونقشه برداربه شماره خط پروژه1549 
مورخه 97/5/13 به مساحت 34.22مترمربع از عرصه و به مساحت  102.66 مترمربع مجموع 
اعیانات در طبقات در طرح تعریض گذر10 و 8 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

**********
احتراما درپی نامه شماره 1397-154228 مورخه 97/8/12 دبیرکمیسیون ماده صد و عنایت 

به تصمیم شعبه شماره3 اعضاي محترم کمیسیون ماده صدبه شماره نامه6966/97/4
مورحه21/7/97 ودرپی مراجعه و ارائه مدارك توسط مالک این ملک قطعه زمینی فاقد سند 
مالکیت ، که مساحت عرصه برابر نقشه ارائه گردیده به مساحت 113.74مترمربع و یک 
ساختمان  دو طبقه روي همکف اسکلت بتونی در سال 90 با مساحت بناي 112.60 مترمربع 
پس از رعایت درز انقطاع ،که صرفا طبقه همکف آن مورد استفاده مسکونی قرار میگیرد و 
طبقات اول و دوم همچنان در مرحله نازك کاري قراردارد. کل مساحت بناي ساختمان 

 .337.80 مترمربع، برابر توضیحات زیر میباشد
اعیان طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی به مساحت 61.35 مترمربع، و باقیمانده  - 1
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یک ایستگاه پارکینگ و راهرو مسقف مشاعی و راه پله ورود به طبقات اول و دوم میباشد. 2
 - اعیان طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت 112.60مترمربع میباشد.3 -  اعیان طبقه 

.دوم یک واحد مسکونی به مساحت 112.60 مترمربع میباشد
برابر صورتجلسه تنظیمی واحد نقشه برداري و خط پروژه شماره 1549 ازاعیانات به مساحت 
34.11مترمربع  در هر طبقه ،در مجموع  به مساحت 102.33 مترمربع در طرح اصالح پخ 

 . کوچه وگذر هاي 8و10 متري قرار دارد
این ملک برابر ضوابط سال 90 با توجه به تامین یک پارکینگ یک ایستگاه کسري پارکینگ 
دارد.و همچنین برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در بافت مسکونی ارگانیک 

قرار دارد. به مساحت 101.92 مترمربع از کل این بنا داخل تراکم و به مساحت R باکدپهنه211
123.28متر مربع خارج تراکم و به مساحت 112.60 مترمربع طبقه دوم مازاد میباشد.مراتب 

.جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 17,690,400(هفده میلیون و  ششصد و  نود هزار و  چهارصد) 

ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 11.34  1
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7987 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--مس
عودي

4-3-10148-74-1-0-0 85
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 165,405,600(یکصد و  شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  

پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 49.39  1.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایه بان جداساز درحیاط بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 162,870,000(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  

هشتصد و  هفتاد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد

جریمه 44.5  3
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/06 4/97/7987 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--مس
عودي

4-3-10148-74-1-0-0 85
0
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توضیحات بازدید احتراماً،مکان ارائه شده باستناد سند مالکیت بصورت ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
296/25 مترمربع و قطعه 2 تفکیکی ،که براي آن پروانه ساختمانی بشماره 358 مورخ 
1386/08/28 بصورت 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی با زیربناي 799/80 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله شروع نازك کاري از سال 92 متوقف مانده 
استقابل ذکر است در روز بازدید عملیات ساختمانی شروع شده و در مرحله اجراي مابقی 
نازك کاري می باشد.از بابت تخلفات در مرحله اول به صورت : (1- اضافه بنا در طبقه چهارم 
به سطح 62.90 مترمربع،(ناشی از تبدیل زیرشیروانی به طبقه) ، 2- مازاد بر تراکم در طبقه 
چهارم بسطح 45/95 مترمربع ناشی از تبدیل زیرشیروانی به طبقه (بدلیل محاسبه احداث 
مسکونی در زیرشیروانی به صورت 1/2 تراکم ) 3- دو واحد کسري پارکینگ مسکونی 
)داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 217-92/05/01 مبنی بر جریمه نقدي 
می باشد مجددا از بابت : (1- اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 9/66 مترمربع، 2- اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم مجموعاً به سطح 4/80 مترمربع (هر طبقه 1/60 مترمربع) ، 3-اضافه 
بنا به سطح 1.6 مترمربع در طبقه چهارم 4-اضافه بنا صورت  احداث راه پله به بام بسطح 
21/63 مترمربع ،4- افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد ))، داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 652-93/10/06 مبنی بر جریمه نقدي می باشد.قابل ذکر 
اساس از بابت مجموع تخلفات فوق داراي سوابق در واحد خالف و درآمد و همچنین بالمانع 
عدم مسیر به شماره 4/33/647024-97/01/20 می باشد.اکنون بنا به درخواست مالک مبنی 
بر بازدید مجدد ،مالک با قدمت سال جاري اقدام به تغییر چیدمان معماري در همکف و 
احداث سایبان جدا ساز به جهت تامین پارکینگ نموده است که برابر نقشه برداري ارائه 

: شده توسط مالک داراي تخلف به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در هکف به سطح 3.26 مترمربع به صورت همزمانساز -1

اضافه بنا به سطح 44.50 مترمربع به صورت احداث سایه بان جدا ساز در حیاط با مصالح  -2
فلزي به جهت تامین پارکینگ

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعا به سطح 8.08 مترمربع (هر طبقه 2.02  -3
مترمربع ) به صورت همزمانساز

اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 4.23 مترمربع (به صورت کاهش راه پله و آسانسور و  -4
احداث دو باب انباري که از مقداري از اضافه بنا به سطح 0.95 مترمربع مرتبط با انباري باالي 

(5 متر در زیر شیروانی می باشد
کاهش راه پله به بناي مفید به سطح 26.19 مترمربع (7.47 مترمربع در همکف ،17.72  -5

( طبقات
 مازاد بر تراکم به سطح 18.97 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در همکف -6

85
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در صورت موافقت با سایه بانی احداثی در آیتم شماره 2 فاقد کسري پارکینگ می باشد  -7
(قابل ذکر است در مرحله اول ارسال به کمیسیون از بابت دو واحد کسري پارکینگ داراي 
راي کمیسیون ماده صد و سوابق پرداختی می باشد که در صورت عدم موافقت نیز کسري 

(پارکینگ ندارد
قابل ذکر است مقداري از مساحت اضافه بنا در طبقات به مساحت جزیی و تقریبی 1 مترمربع 
. به عمق تقریبی 0.2 متر در هر طبقه به صورت شکست ایجاد شده در نما بوده که به صورت 
پیشروي به معبر می باشد ،در گزارش ارسالی مراحل قبل به کمیسیون  آن اشاره نشده و با 

.همین وضعیت راي جریمه و  بالمانع دریافت نموده است
با توجه به پروانه صادره عقب نشینی ندراد.لذا عقب نشینی پس اجراي کامل نما و در هنگام 
پایانکار قابل بررسی می باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد نازك کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت در 

.هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم لیال فرهادي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي جداساز به صورت انباري و محوطه مسقف و 
سرویس بهداشتی جمعاً به مساحت 70.48 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 7188960(هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار و  نهصد و  
شصت) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 70.48  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/8059 بدوي رشت - 
آتشگاه - 
نبش کوچه 
 باللی

4-1-10901-20-1-0-0 85
1

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

47  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه و محوطه بر روي عرصه به مساحت 
981.2 مترمربع که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 1025.78 مترمربع اعالم 
شده است  از سند بیشتر می باشد همچنین حدود ابعاد نیز از سند بیشتر می باشد.از بابت 

اعیان در مرحله اول به زیربناي 120 مترمربع داراي پروانه بخشداري به شماره 
807-65/02/29 بوده و مجددا از بابت اضافه بنا به سطح 51.7 مترمربع به صورت توسعه 
بناي مسکونی و احداث انباري و سرویس بهداشتی داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 20092-89/10/12 که تصویر راي را مالک ارائه داده اند و در این خصوص نیاز به اظهار 
نظر واحد خالف می باشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک با قدمت سال 91 برابر نقشه 
برداري ارائه شده ، اقدام به تخریب قسمتی از اعیان احداثی به سطح  28.69 مترمربع نموده 
و به صورت جداساز اقدام به احداث انباري و محوطه مسقف و سرویس بهداشتی  به مساحت 
70.48 مترمربع نموده است.کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد.با توجه به پروانه صادر 
شده در سال 65 کسري پارکینگ ندارد.باستناد خط پروژه شماره 2194-97/11/03 به سطح 
47 مترمربع از عرصه و از وضع موجود در تعریض کوچه 12 متري حد غرب قرار دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

85
1

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

15,936,000(پانزده میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر می گردد. و در 
خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 132.8  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/16 4/97/8061 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
احمد 
گوراب - 
کوچه شهید 
 - میرزایی

4-1-20728-69-1-0-0 85
2

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 448,692,000(چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  نود و  

دو هزار )  ریال صادر می گردد.

جریمه 373.91  1
 

1200000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی که در دو طبقه روي پیلوت 
مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 506.71 مترمربع بر روي عرصه فاقد سند مالکیت 
رسمی به مساحت تقریبی 166مترمربع و بدون مجوز احداث گردیده است. به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس محمدعلی ابراهیم خانی اعیانات 
احداثی در طبقه همکف مشتمل بر پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 125.19مترمربع، راه 
پله دسترسی به طبقات به مساحت 15.39 مترمربع و انباري و سرویس بهداشتی در حیاط 
مشلعی به مساحت 9 مترمربع می باشد. طبقات اول و دوم هر طبقه مشتمل بر یک واحد 
مسکونی به مساحت 121.49 مترمربع و راه پله دسترسی به طبقات به مساحت 19.09 
مترمربع می باشد. طبقه سوم مشتمل بر راه پله دسترسی و سالن سرپوشیده به مساحت 
75.97 می باشد. دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. به استناد خط پروژه 1530 به 
مساحت تقریبی 10 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري واقع شده است.  حالیه 

:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر به حضور ارسال می گردد
احداث بناي مسکونی در حد تراکم بدون اخذ مجوز از شهرداري به مساحت 132.8 -1

مترمربع
احداث بناي مسکونی مازاد بر  تراکم بدون اخذ مجوز از شهرداري به مساحت 157.36 -2

مترمربع
احداث بناي مازاد بر طبقات مجاز  در طبقه دوم به مساحت 140.58مترمربع (با توجه به  -3

احداث پیلوت با ارتفاع بیش از 3.5 متر، یک طبقه مازاد اعالم می گردد)
احداث بناي مازاد بر طبقات مجاز  در طبقه سوم به مساحت 75.97 مترمربع-4

هم چنین شایان ذکر است ارتفاع مجاز پیلوت رعایت نگردیده و ارتفاع مفید پیلوت 3.92 
متر می باشد که در زمان تقاضاي پایالنکار رعایت ارتفاع مفید برابر ضوابط طرح تفصیلی 
الزامی است.  حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.5 به 
ضریب 2.25) جریمه بمبلغ 551577600(پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 72.96  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/8098 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه- 
کوچه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-165-1-0-0 85
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 10,684,800(ده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 3.18  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 4/96/132 مورخ 1396/12/22 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 479.1 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و گزارش 
تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي ساختمانی ارائه شده ممهور به مهر ناظر ساختمان به 

:شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 18.24 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 54.72 مترمربع -2
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.18 مترمربع -3

.به مساحت 20 مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارد -4
سه واحد پارکینگ مورد نیاز برابر نقشه هاي ارائه شده تامین می گردد لیکن اظهار نظر 
نهایی در خصوص تامین پارکینگ و رعایت عقب نشینی منوط به احداث دیوار پیرامونی و 
نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. مراتب حجهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

29  0
 

3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/04 4/97/8105 بدوي فلکه -
گاز-کمربند
ي شهید 
بهشتی-جن
ب اداره راه 
و 

ترابري-سا
ختمان 
سجاد

4-3-10005-524-1-5-0 85
4

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بالکن تجاري حکم  به پرداخت 
جریمه با اعمال ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  386,043,000(سیصد و  

هشتاد و  شش میلیون و  چهل و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.51  3
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه به انضمام بالکن واقع در ساختمانی داراي پایانکار 
شماره 13315-1386/06/14 بوده که برابر سند مالکیت، مساحت مغازه 87.75 مترمربع و 

 .مساحت بالکن 59.06 مترمربع قید شده است
:وضعیت موجود ملک برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک به شرح زیر است ***
در طبقه همکف مساحت مغازه 109.69 مترمربع ، با مساحت مندرج در سند مالکیت  -1

مغایرت دارد (میزان مغایرت 21.94 مترمربع)
در نیم طبقه مساحت بالکن 129.99 مترمربع، با مساحت مندرج در سند مالکیت مغایرت  -2

دارد (میزان مغایرت 29.42 مترمربع)
(قابل ذکر است به سطح 4.44 مترمربع از بالکن به صورت حفره راه پله می باشد 

با توجه مدارك موجود در بایگانی شهرداري و اسناد ارائه شده توسط متقاضی داراي  ***
:سوابق به صورت زیر می باشد

از بابت احداث مغازه به سطح 114.9 مترمربع داراي پایانکار یاد شده می باشد اکنون  -1
 مساحت مغازه به 109.69 مترمربع کاهش یافته است

از بابت احداث بالکن به سطح  57.2 داراي پایانکار یاد شده می باشد سپس از بابت -2
22.78 مترمربع مترمربع توسعه بالکن تجاري و  تبدیل فضاي باالي راهروي مشاعی همکف 
به سطح 8.5 مترمربع به بالکن تجاري و دو واحد کسري پارکینگ تجاري داراي آراء بدوي و 

تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره هاي 4/93/480-1393/07/16 و 
.4/93/727-1393/10/17 و بالمانع 4/33/603209 سال 93 می باشد

: با توجه به وضعیت موجود و سوابق داراي تخلف به صورت زیر می باشد ***
توسعه بالکن تجاري به سطح 41.51 مترمربع  که از این مقدار به سطح 13.24 مترمربع به  -1
صورت  تبدیل انباري مسکونی احداث شده در فضاي باالي راهروي مشاعی به بالکن تجاري 

می باشد با قدمت سال 94
با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
هنگام دریافت گواهی عدم خالف،همچنین پرداخت دو واحد کسري  کسري پارکینگ تجاري 

.سال 93 ،کسري پارکینگ ندارد
: توضیحات ***

داراي  کاهش بناي مغازه به سطح 5.21 مترمربع نسبت به پایانکار صادره می باشد *
انباري هاي احداث شده در فضاي باالي راهروي مشاعی داراي راي تجدید نظر کمیسیون  *
ماده صد به شماره 4/93/727-1393/10/17 می باشد تا این زمان تفکیک و به واحدي 

اختصاص داده نشده است
از بالکن مغازه به راه پله مشاعی طبقات راه عبوري دارد *
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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برابر پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.با توجه به اینکه قسمتی از مغازه فوق در 
قسمت 3 متر عقب سازي بر کمربندي داراي پایانکار بوده و با عنایت  به طرح تفصیلی جدید 
مبنی بر تغییر عرض بر کمربندي از 45 متر  به 51 مترو باستناد خط پروژه شماره 
.1773-1414 - 95/06/01 مغازه فوق  به سطح تقریبی 29 مترمربع در تعریض قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/12/04 4/97/8106 بدوي رشت - 
منظریه - 
مازیار - 
کوچه 
کادوس

4-3-10111-61-1-0-0 85
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 5,494,548,000(پنج میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  
پانصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 707.87  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/96/147 در تاریخ 1396/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) و به مساحت کلی 
2336.45 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی 
 :می باشد. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 22.06 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.89 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.89 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.89 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.89 مترمربع -5
احداث یک طبقه مازاد (طبقه پنجم) به سطح 461.64 مترمربع (که از این مقدار به سطح  -6

80.13 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی است)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 81.35 مترمربع -7

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 9 واحد مسکونی -8
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر ابعاد انباري به سطح 75.26 مترمربع -9

فعال پارکینگ تامین شده است و فضاي باز و سبز رعایت می شود. سطح اشغال بنا از 47.18 
درصد به 48.64 درصد افزایش یافته است. پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 23.47 
مترمربع صادر شده است که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی است. الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از اجراي ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا

85
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  1219400(یک میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.04  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/8132 بدوي نخودچر-ر
جایی--بن 
بست 4 
متري

4-1-10633-51-1-0-0 85
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  536,250(پانصد و  سی و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.4  0.75
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/8132 بدوي نخودچر-ر
جایی--بن 
بست 4 
متري

4-1-10633-51-1-0-0 85
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 4,062,500(چهار میلیون 
و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

162500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی با زیربناي تقریبی 80 مترمربع 
که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 
106 مترمربع احداث گردیده است. برابر بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق ساختمان، 
قدمت احداث بنا، سال 1377 هجري خورشیدي تخمین زده می شود.به استناد خط پروژه 
2180 مورخ 1397/07/26 به مساحت تقریبی 12.2 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8 
متري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي 

:متقاضی به شرح زیر می باشد
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت 75.04 مترمربع -1

احداث بناي مسکونی بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 4.4 مترمربع-2
 یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 209777 
مورخ 97/10/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی در خصوص اضافه بنا در 
همکف و طبقات اول تا چهارم جمعا به مساحت 47/75 متر مربع  بمبلغ 320,880,000
(سیصد و  بیست میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 47.75  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8136 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-جوا
-دزاده

4-3-10040-61-1-0-0 85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/20 مورخه 97/03/08 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 

960.3مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله احداث سقف 
طبقه پنجم می باشد.تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.55 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.55 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.55 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9.55 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.55 مترمربع -5
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 191.3 مترمربع -6

سطح اشغال از 49.98 درصد به 52.85 درصد افزایش یافته است*
مساحت زیر شیروانی  به علت عدم احداث تا این مرحله ،  لحاظ نگردیده است.باستناد 
نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا اظهار نظر نهایی در 
خصوص کسري پارکینگ پس از کفسازي و مشخص شدن تعداد واحد ها ، قابل بررسی می 
باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله 
احداث ستون بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
در هنگام پایانکار الزامی است.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد در تاریخ 98/08/06 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می  ***
*** باشد

85
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.5به ضریب 1
) جریمه بمبلغ 230,160,000(دویست و  سی میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 68.5  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8138 تجدید 
نظر

-
استقامت-ف
الح 

کهن-پارك 
شقایق-نگی
ن

4-2-10093-3-1-0-0 85
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/143 مورخ 96/12/27 به صورت 
3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به زیربناي 577 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.31مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 10.31 مترمربع و در مجموع 30.93 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 27.26 مترمربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.همچنین فاقد کسري فضاي سبز و فضاي باز 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 63.6% میباشد.برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 1.03 متر مربع میباشد 
که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 200590 مورخ 97/10/17 ، مورد **

***.درخواستی اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

3,627,325(سه میلیون و  ششصد و  بیست و  هفت هزار و  سیصد و  بیست و  پنج) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 223.22  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8150 بدوي جاده -
الکان--من
صور- بن 
بست فالح 

2

4-3-10148-184-1-0-0 85
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با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 4,803,500(چهار میلیون و  هشتصد و  سه هزار و  پانصد)  ریال صادر 

می گردد.

جریمه 14.78  2
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9. 162500  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 147 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از طرف 
متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی دو اشکوبه در 2 واحد مسکونی به زیربناي 
کلی 238 مترمربع  با قدمت سال 76 و با مصالح آجري احداث گردیده است.فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.حالیه 
مالک درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
باستناد خط پروژه شماره 1154 مورخ 97/11/08 به سطح 0.9 متر مربع در تعریض بن بست 6 
متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح 14.78 متر مربع خارج از تراکم و به سطح 

.223.22 متر مربع داخل تراکم میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي رحمت اله خلیلی نسبت به راي بدوي شماره 
4/97/5542-97/02/08 صادره از شعبه سه کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 
از سوي شعبه 9 دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970900702252 مورخ 
97/07/01ضمن نقض راي صادره ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع 
گردید، اعضاي کمیسیون در جهت اجابت خواسته دیوان، پرونده را به کارشناس 

رسمی دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان(ماده 27) ارجاع داده و 
بنابر نظر کارشناس منتخب ، استحکام ساختمان مورد تایید می باشد لذا ضرورتی به 
قلع و تخریب بنا وجود ندارد،بنابراین از بابت بناي احداثی داخل تراکم به مساحت 
261.07 مترمربع ، باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت یک 
دهم ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 80931700(هشتاد میلیون و  نهصد و  سی و  

یک هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 261.07  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/13 4/97/8158 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه دالور 
- کوچه 
پنجم - 
جنب پالك 

57

4-3-10317-2000-1-0-0 860

و امادرخصوص مقدار بناي خارج تراکم به مساحت 67.2 مترمربع،باستناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی و جریمه به مبلغ 312,480,000(سیصد و  دوازده میلیون و  چهارصد و  

هشتاد هزار )  ریال صادر صادر واعالم می گردد.

جریمه 67.2  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4664-1396/11/04 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت تقریبی 160.77 
متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 2 طبقه بر روي همکف در 2 
واحد مسکونی ( هر طبقه 1 واحد مسکونی ) حالیه در مرحله نازك کاري میباشد. بمساحت 
67.2 متر مربع از اعیانات احداثی خارج تراکم و بمساحت 261.07 متر مربع از اعیانات 
احداثی داخل تراکم میباشد . کسري پارکینگ ندارد . حالیه کف سازي و انجام نشده است 
لذا اعالم نظر در خصوص ارتفاع پیلوت بعد از کف سازي اعالم میگردد. به استناد خط پروژه 
بشماره 1507 فاقد عقب نشینی میباشد . اعالم هر گونه تخلف جدید منوط به اتمام 
ساختمان و ارائه نقشه برداري مجدد بعد از اتمام ساختمان میباشد. مراتب جهت صور 

 دستورات مقتضی بخضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 402,729,600(چهارصد و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 59.93  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8159 بدوي -
استقامت-ش
هداء--بن 6
متري

4-2-10125-29-1-0-0 861

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/50 در تاریخ 1397/05/10 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 568 مترمربع صادره شده است. ساختمان 
در مرحله  اتمام سفت کاري است. برابر نقشه برداري ارایه شده تا این مرحله داراي مغایرت 

 : با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.54 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.54 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 4.54 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 4.54 مترمربع -4

تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 41.77 مترمربع (در همکف 10.45 مترمربع و در هر  -5
یک از طبقات 10.44 مترمربع)

سطح اشغال بنا از 55% به 62.5% افزایش یافته است. پروانه صادره بدون عقب نشینی صادر 
شده ، همچنین فضاي باز رعایت می شود. با توجه اجرا نشدن حیاط و پیلوت الزم است 
موقعیت فضاي سبز در نقشه هاي معماري مشخص شود. با توجه به نقشه هاي فعلی 

پارکینگ رعایت شده است. داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 9.88 مترمربع نسبت 
به پروانه صادره می باشد. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه صادره 

/هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
--------------------

.در زمان صدور گواهی عدم خالف به مرحله نازك کاري رسیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ مسکونی راي بدوي عیناً تائید و استوار میگردد. جریمه 50  1.5
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1397/11/16 4/97/8187 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - جنب 
پارك - 
فروشگاه 
ساختمان 
حافظ

4-1-10738-7-1-0-0 86
2

در خصوص احداث انباري در پیلوت و حیاط و احداث سایه بان متصل به سقف 
پارکینگ راي بدوي عیناً تائید و استوار میگردد.

جریمه 47.01  1.5
 

850000  , 1389 احداث بارانداز بدون مجوز

در خصوص اعتراض آقاي حسین حافظی نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت 
( احداث دو باب مغازه در پیلوت به مساحت هاي 10.92 و 18.07 مترمربع ) با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا 

ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار میگردد.  

جریمه 28.99  0
 

1200000  , 1389 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط ناحیه محترم 1 منطقه 4،به صورت اعیان 3 طبقه در 4 واحد مسکونی 
و2 واحد تجاري،همکف پیلوت به مساحت 110 مترمربع ،تجاري به مساحت 40 مترمربع ،طبقه 
اول ودوم هر کدام به مساحت 150 مترمربع کال به مساحت 450 مترمربع با مصالح بتنی به 
قدمت تقریبی 8 سال  که سوابقی از آن در شهرداري موجود نمیباشد که جهت دستورات 
بعدي تقدیم میگردد..مغازه ها فاقد تابلو بوده وفعالیت شغلی یکی لباس فروشی ودیگري 
خدمات کامپیوتري میثم میباشد داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی وهمچنین 2 باب 
کسري پارکینگ تجاري میباشد.به مساحت 160 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 
290 مترمربع اعیان خارج از تراکم میباشد.جهت تعیین میزان عقب نشینی در صورت لزوم 
نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.در ضمن گزارش از بیرون ملک وبه صورت تقریبی قید شده 
ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك وارائه سوابق از سوي متقاضی 

،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد 
میباشد.///ي.ث

*********************************************************
********************************************************

*********************************************************
********************

احتراما برابر اخطاریه م12362/ن1/م4مورخه 96/10/16و 2/33/645614مورخه96/11/02 
شهرداري این منطقه که در پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند.  که برابر 
بازدید و کارشناسی به عمل آمده این ملک برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه 
گردیده پیوست، قطعه زمینی به مساحت 181.50 مترمربع که داراي  سندمالکیت و پروانه 
ساختمانی 478 مورخه80/11/1 بصورت دو طبقه برروي پارکینگ میباشد. که مالک در 

 :سال89 در طبقه پیلوت ساختمان تغییراتی به شرح زیر نموده اند
احداث انباري درپیلوت به مساحت 27 مترمربع که برابر نامه ش-ر 1396-34356 مورخه 
1396/02/25 متراژ پنج مترمربع بناي مورد پذیرش در شهرداري و باقیمانده به مساحت 22 
مترمربع خالف ساختمان و خارج تراکم میباشد.  و دو باب مغازه خارج  از تراکم به مساحت 
28.99 مترمربع که یک باب به مساحت 10.92 مترمربع و یک باب به مساحت 18.07 مترمربع 

. میباشد
محوطه داراي دو باب انباري خالفساز به مساحت هاي 5.58 مترمربع و5.90 مترمربع 
وسایبانی خالفساز متصل به سقف پارکینگ به مساحت 13.53 مترمربع میباشد.همچنین 
یک سرویس بهداشتی همزمان ساز با پروانه در ضلع جنوبشرقی احداث گردیده که از بابت 
آن داراي اظهار نظر واحد خالف ساختمانی مبنی بر پرداخت جریمه  طی فیش 21063 

86
2
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.مورخه82/03/25 میباشد
این ساختمان از بابت سه واحد مسکونی برابر ضوابط سال ساخت دو ایستگاه کسري  
پارکینگ دارد . برابرطرح تفصیلی این ملک در کاربري مسکونی قرار دارد. این ملک برابر 
اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه به شماره 423 مورخه 96/02/11 فاقدعقب نشینی 

******.میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
در پاسخ به نامه شماره 122849 مورخه 97/7/9 دبیر محترم دبیرخانه کمیسیون ماده صد 

.عین گزارش فوق مورد تائید میباشد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه با اخذ تعهد محضري  در هنگام پایانکار  می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.2  0
 

3100000  , 1393 تجاوز به معابر عمومی 1397/12/11 4/97/8189 بدوي رشت - 
روبروي سه 
راه المپ 
سازي- ك 
دالور -دوم

4-3-10317-22-1-0-0 86
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 439,394,000(چهارصد و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  نود و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 70.87  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 37 مورخ 1391/03/04  بصورت ساختمان 
2.5 طبقه در یک واحد مسکونی  با زیربناي 194.20 مترمربع صادر گردیده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده  است و بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده دار تخلف به 

:صورت زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 20.12 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول و دوم بسطح 40.24متر مربع -2
 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 10.51 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 6.95 مترمربع **
سطح اشغال از 45.44 درصد به 69.41 درصد افزایش یافته است (جانمایی ملک به  **

صورت عقب ساز بوده که به برساز تغییر نموده است)
در پروانه صادره به سطح 10.20 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.رعایت پارکینگ میگردد.مراتب جهت صدور دستوربعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي شهریار نوبتی سندیانی الکامی محرز 
میباشد با توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به 
مساحت 80/67 متر مربع راي به جریمه با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
352,900,800(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  نهصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 80.67  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 4/97/8203 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-میر
ي-6متري

4-3-10037-95-1-0-0 86
4

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/13 مورخ 97/3/02 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 694.25 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.59 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 16.14 مترمربع و در مجموع 2-48.42
. متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 3.75 مترمربع

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 9.79 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 5.12 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر -5

.مربع
.داراي کسري فضاي سبز به سطح 4.2 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز میباشد)-6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 61.3% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد 
عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان 
در مرحله اسفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر وبررسی دقیق 
فضاي سبز و فضاي باز موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و ضمن نقض راي بدوي  و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره168176 مورخ 97.9.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6800000000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,360,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 68.31  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز 1397/11/16 4/97/8204 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
جنب کوچه 
چوکان

4-3-10028-44-1-0-0 86
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  
چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 200  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره168176 مورخ 97.9.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 44800000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8960000(هشت میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.94  0
 

110000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6351-1397/05/30 مکان بازدید 
شده به استناد سند مالکیت  بصورت زمینی به مساحت تقریبی 101 متر مربع که به استناد 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار مساحت زمین 96.25 متر 
مربع میباشد. داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی 1 طبقه بر روي زمین با اسکلت بتنی با 
قدمت تقریبی در سال 1370 با پوشش 100 درصد در عرصه مشتمل بر 2 باب مغازه به به 

:شرح زیر میباشد
مغازه اول از سمت شرق بمساحت 27.94 متر مربع در حال بهره برداري بصورت مغازه  -1
شیرینی فروشی داراي تابلوي تبلیغاتی بع ابعاد 3 * 1 متر مربع از نوع فلزي که داراي راه پله 

.مستقیم از این مغازه به زیرشیروانی میباشد
مغازه دوم از سمت شرق بمساحت 68.31 متر مربع در حال بهره برداري بصورت بانک  -2
 خصوصی ( بانک ملل ) داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 10 * 1 متر مربع از نوع فلزي
از بابت اعیانات اعالم شده بلالمانعی ارائه نگردید . لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

: میباشد
 احداث 2 باب مغازه مجموعا بمساحت 96.25 متر مربع -1

.داراي 8 واحد کسري پارکینگ تجاري از بابت بانک به استناد ضوابط جدید میباشد -2
براي اعال م مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد.  مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------

به استناد خط پروژ ه بشماره 1370-1397/04/06 بمساحت 21.19 متر مربع در تعریض 
.خیابان 51 متري قرار دارد

86
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 272,538,000(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  پانصد و  سی و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 36.05  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8207 تجدید 
نظر

بلوار 
رودباري 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی-خیا
بان 
جوادزاده

4-3-10038-13-1-0-0 86
6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/115 موررخه 96/12/16 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به متراژ 622.80  مترمربع که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اجراي بتن ریزي فونداسیون بوده وداراي اضافه بناي خارج تراکم به 

مساحت 36.05 مترمربع میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 63.73 درصد 
بوده وحالیه در وضع موجود 83.11 درصد بوده که به مقدار  19.38 درصد افزایش یافته 
است.با توجه به عدم اجراي  اسکلت وآجرچینی در خصوص تعداد واحدها وکلیه آیتمهاي 
خالفی بعد از اجراي  سربندي متعاقبا اعالم میگردد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 

قابل بررسی قرار خواهد گرفت. جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,000,000(پنج میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 50  2
 

50000  , 1366 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/8209 تجدید 
نظر

رشت -خ 
رازي-نبش 
خ 

قلیزاده-مص
الح 

ساختمانی

4-3-10060-44-1-0-0 86
7

باتوجه به محتویات پرونده وضمن نقض راي بدوي  بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره .142617مورخ 97.7.24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 650000000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 130,000,000(یکصد و  سی میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 458.52  0
 

50000  , 1366 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد اسناد مالکیتی ارائه شده از سوي متقاضی، سه 
قطعه عرصه و اعیان، قطعه فرضی اول یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب مغازه  به مساحت 
135 مترمربع و قطعه فرضی دوم یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباري به مساحت 
155.2 مترمربع و قطعه فرضی سوم  یک باب انباري (سالن) به مساحت 154.2 مترمربع جمعاً 
به مساحت 444.4 مترمربع که به صورت تجمیعی به عنوان یک واحد فروش مصالح 

ساختمانی در حال بهره برداري می باشد. در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده 
از سوي متقاضی، عرصه به مساحت 450.52 مترمربع مشتمل بر دفترکار به مساحت 12 
مترمربع، دو باب انبار مصالح ساختمانی به مساحت 152.27 مترمربع و 23.38 مترمربع می 
باشد. همچنین باقیمانده عرصه به مساحت 262.87 مترمربع به صورت فضاي باز تجاري 
(انبار و بارگیري مصالح ساختمانی)در حال بهره برداري می باشد. بر اساس ضوابط زمان 
احداث بنا، دو واحد کسري پارکینگ دارد. به استناد خط پروژه 399 به مساحت تقریبی 8 
مترمربع (4 مترمربع از عرصه و 4 مترمربع از اعیان) در تعریض می باشد. . بابت احداث 
اعیانات مذکور داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 

4/96/5333 مورخ 1396/12/20 مبنی بر جریمه نقدي می باشد. حالیه با توجه به ارائه سه 
فقره سند مالکیت ثبتی به انضمام کروکی هاي ثبتی متعلقه (که در مرحله بدوي ارائه نشده 
بود)مراتب گزارش اصالحی جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد. در 
پاسخ به نالمه شماره 315093 مورخ 1397/11/06 دبیرخانه کمیسیون ماده صد قانون 

شهرداري ها و نظریه هیئت کارشناسی رسمی دادگستري مبنی بر احداث بنا در سال 1366 
.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

86
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 75,784,800(هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  

چهار هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 45.11  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1397/12/04 4/97/8230 تجدید 
نظر

-
حمیدیان--
رزمندگان

4-2-10244-46-1-0-0 86
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 1,271,592,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون 

و  پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 252.3  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید 86
8

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1397/11/30 4/97/8231 بدوي دروازه  
الکان - 
کوچه 
احصاري

4-3-10369-31-1-0-0 86
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه هیچگونه تامل و تردید نیست 
لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات و زیرشیروانی، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 363,384,000(سیصد و  شصت و  سه میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.1  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/156 - 1396/12/28 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 422 مترمربع صادره شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام آجرچینی است و تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارایه شده داراي 

 :مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 13.47 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 18.34 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 18.34 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 18.34 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 3.34 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد مسکونی به 3 واحد -6
سطح اشغال بنا از 54.76%  به 67.76% افزایش یافته است. به سطح 14.53 مترمربع کسري 
فضاي باز و با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده حدود 12 مترمربع کسري فضاي سبز 
دارد. اعالم زیربناي نهایی و تخلفات آتی موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی است. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی با عقب نشینی به 
سطح 23.61 مترمربع صادر شده است و رعایت کلیه ضوابط منضم به پروانه در هنگام 

/پایانکار الزامی است. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی 

معادل8,676,000(هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار )ریال صادر می 
گردد. 

جریمه 72.3  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8248 بدوي رشت پشت 
دخانیات  
کوچه 
شهریور 8 
بن بست 15

4-1-10370-150-1-0-0 87
0

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 27,036,000(بیست و  هفت میلیون و  سی و  شش هزار )  ریال صادر 

می گردد.

جریمه 45.06  0.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

21 1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 75 مترمربع است که بر روي آن 
یک باب ساختمان دو اشکوبه فاقد مجوز احداث با مصالح بتنی و قدمت سال 89 به زیربناي 
کلی 117.36 مترمربع احداث شده است. ساختمان به صورت نیمه کاره است و از قسمتی از 
طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونی بهره برداري می شود. همچنین طبقه اول 
ساختمان فاقد پارتیشن هاي داخلی و به صورت ناتمام می باشد و قابلیت اطالق به عنوان 
فضاي مسکونی را ندارد. از کل زیربناي فوق به سطح 45.06 مترمربع خارج از تراکم و به 
سطح 72.3 مترمربع داخل تراکم بوده و مشمول یک واحد کسري پارکینگ می باشد. برابر 
خط پروژه شماره 1530 مورخه 97/11/14 به سطح تقریبی 21 مترمربع از اعیان هر طبقه در 

/تعریض قرار دارد. /ع.ا
درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 

هنگام اجراي طرح اقدام نماید
رعایت عقب 
نشینی

52.11  0
 

112500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی 1397/11/30 4/97/8250 بدوي یخ -
سازي--خو
ش مسلک

4-2-10392-61-1-0-0 87
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,250,000(یک میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

50000  , 1355 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 

خارج تراکم ، به مبلغ  189,750(یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.59  0.5
 

50000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8250 بدوي یخ -
سازي--خو
ش مسلک

4-2-10392-61-1-0-0 87
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  382,150(سیصد و  هشتاد و  دو هزار و  یکصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 76.43  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
عرصه 147.65مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به صورت 2 باب 

:ساختمان جداساز به شرح ذیل میباشد
.یکباب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي 84.02 متر مربع و با قدمت سال 1-55

یکباب ساختمان دو اشکوبه (یک واحد مسکونی) به زیربناي 60.58 متر مربع با مصالح -2
.آجري و با قدمت سال 78

داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 2640 مورخ 97/11/08 به 
سطح 52.11 متر مربع در تعریض معبر 8 متري حد شمال و بن بست 6 متري حد غرب قرار 
دارد.از اعیانات به سطح 106.72 متر مربع داخل تراکم و به سطح 37.88 متر مربع خارج از 

.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 242462 مورخ 97/12/12 مبنی ***

***.بر کارشناسی مجدد ، عین گزارش فوق تائید میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 51611  مورخ 98/4/02 مبنی بر اعالم ****
میزان عقب نشینی در زمان احداث ، قابل ذکر بوده که تاریخ تصویب طرح تفصیلی قدیم 
سال 72 بوده و با توجه به خط پروژه شماره 2640 مورخ 98/4/20 به سطح 39.25 متر مربع 
از اعیان طبقه همکف ، 10.30 متر مربع از اعیان طبقه اول و 10.23 متر مربع از عرصه در 

****.تعریض میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  25,668,000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  

شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 82.8  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/23 4/97/8251 بدوي رشت - 
دروازه 
الکان - 16 
متري سمیه 
- کوچه 
شهید 
حقیقی

4-3-10251-94-1-0-0 87
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  35,340,000(سی و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15.2  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6374-1397/07/07 مکان بازدید 
: شده شامل ملک شاکی و متشاکی به شرح زییر میباشد

ملک شاکی : مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت 
زمینی به مساحت 59.47 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه 
که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 
مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن 
اقدام به احداث  ساختمان  خالف ساز 2 طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی نموده که 
حالیه  در مرحله  نازك کاري با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1396 و داراي زیربنا به 
مساحت تقریبی 173.73 متر مربع  میباشد .  لذا خالف هاي ساختمانی به شرح زیر اعالم 

: میگردد
احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم به مساحت 54.9 متر مربع در همکف و طبقه 1 -1
 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 60.92 متر مربع در همکف و طبقه 1 -2
احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه مازاد بر طرح تفضیلی در طبقه دوم بمساحت  -3

57.91 متر مربع
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط جدید مبیاشد -4

براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد. الزم بذکر است مکان  
بازدید شده داراي پرونده جاري بشماره 643973 بابت تخلف ملک  و پرونده جاري بشماره 
645598 بابت شکایت از همسایه حد شمالی خود دارد که از بابت آن راي کمیسیون بدوي 
ماده صد بشماره 4/97/5811-1397/03/12 صادر گردیده است. . مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

ملک متشاکی: مکان بازدید شده  بصورت زمینی به مساحت 72.8 متر مربع داراي اعیان 
بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه  که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 
236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب 
کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن اقدام به تعمیرات کلی  و بازسازي 

ساختمان ساختمان در سال 1396 نموده است. لذا قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور در 
: سال 1376 میباشد . داراي اعیانات به شرح زیر میباشد

یک باب مغازه در همکف بمساحت تقریبی 9 متر مربع فاقد تابلو و بالکن و حالیه فاقد  -1
بهره برداري

 اعیان مسکونی در همکف بمساحت 36.5 -2
 سرویس بهداشتی در همکف بمساحت 3 متر مربع- 3

87
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



پیلوت مسکونی در همکف بمساحت 18.5 متر مربع -4
اعیان مسکونی در طبقه 1 بمساحت 31 متر مربع که با اعیان همکف بصورت یکواحد  -5

.مسکونی دوبلکسی در حال بهره برداري میباشد
: لذا داراي تخلفات به شرح زیر میباشد 

احداث بناي خالف ساز و خارج ترام بمساحت 15.2 متر مربع -1
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 82.8 متر مربع -2

احداث تجاري بمساحت 9 متر مربع -3
داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی و یکباب کسري پارکینگ تجاري به استناد  -4

 . ضوابط جدید  میباشد
به استناد خط پروژه بشماره 1994-1397/05/10 بمساحت 8.05 متر مربع از اعیان در هر 
طبقه در تعریض خیابان 10 متري در حد  غرب قرار دارد.  مکان بازدید شده داراي پرونده 
جاري بشماره 645598 بابت شکایت همسایه حد جنوبی دارد  که از بابت آن راي کمیسیون 

.. .بدوي ماده صد بشماره 4/97/5811-1397/03/12 صادر گردیده است

در خصوص اعتراض آقاي غفور اکبرپور نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 
23.06 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 
5.1 مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 5.67 مترمربع، ضمن تخفیف و تقلیل 
جریمه از ضریب  1.25 به یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ 
480,748,800(چهارصد و  هشتاد میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 143.08  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8252 تجدید 
نظر

استقامت- -
ك 13ابان - 
ك 

کارمندان
--

4-2-10281-20-1-0-0 87
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/23 مورخه 97/02/10 به صورت 4 طبقه در 4
 . واحد مسکونی به زیربناي کلی 743.55 مترمربع صادر شده است

ساختمان در مرحله اتمام اسکلت و سفت کاري است و با توجه به نقشه برداري ارایه شده 
: توسط مالک تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 23.06 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 23.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 23.06 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 23.06 مترمربع -5
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید جمعا به مساحت 27.78 مترمربع (در همکف  -6

5.1 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم هر کدام 5.67 مترمربع)
.داراي کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 15.62 مترمربع نسبت به پروانه صادره می باشد
پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 4.77 مترمربع صادره شده است که تا این مرحله 

 .از احداث اسکلت ساختمان رعایت شده است
 .سطح اشغال بناي احداثی از 50% در پروانه به 62.1% در وضع موجود افزایش یافته است
همچنین با توجه به انجام نشدن کف سازي و نازك کاري پیلوت ، فعال بر اساس نقشه هاي 
معماري ارایه شده ، پارکینگ و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است و حد نصاب فضاي باز 

 .تامین می گردد
بدیهی است که مغایرت هاي فوق تا این مرحله از عملیات ساختمان بوده و اعالم زیربناي 
نهایی و گزارش تخلفات احتمالی در آینده موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه 

/برداري با تایید سازمان نظام مهندسی است. /ع.ا
-------------------

اصل نقشه هاي معماري با گواهی طراح و ناظر ارایه نشده است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
43,920,000(چهل و  سه میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 6.1  4
 

1800000  , 1394 توسعه بناي تجاري 1397/12/07 4/97/8253 بدوي بلوار -
شهید 
بهشتی-نب
ش کوچه 

مشایخی-4
 متري 
کارگر

4-3-10308-117-1-0-0 87
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 15.1متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15.1 1800000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 210 
مترمربع میباشد و از بابت اعیانات به صورت یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 110 
مترمربع ویک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
5669 مورخه 85/04/21 مبنی بر جریمه وهمچنین راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 
9432 مورخه 91/08/08 مبنی بر تخریب بنا بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف 
تقدیم میگردد.در ضمن با توجه به بازدید به عمل آمده ومغایرت بین مساحت زیربناء وضع 
موجود اعیان با راي کمیسیون ماده صد نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري از وضع موجود 
میباشد.برابر خط پروژه شماره 1197 به سطح 15.1 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض 
معبر 10 متري حد شرق و پخ بین دوگذر قرار دارد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم 

.عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی ، مغازه مورد اشاره داراي توسعه بنا به سطح 
6.1 متر مربع نسبت به راي صادره و با قدمت سال 94 میباشد.داراي یک واحد کسري 
.پارکینگ تجاري میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به بررسی مجدد قدمت مغازه سال 86 بوده و یک واحد کسري پارکینگ  *****
******.منتفی میباشد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 52796 مورخ 98/4/03 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد ، مالک اقدام به جمع آوري کل مغازه نموده است.خالفی مشاهده نگردیده 

****.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست و 
با نظر به تایید استحکام بنا توسط کارشناس رسمی دادگستري ، ضمن نقض راي بدوي 
، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، به مبلغ  24,040,500
(بیست و  چهار میلیون و  چهل هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.55  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/11/30 4/97/8260 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - بعد از 
آسایشگاه 
معلولین - 
روبروي 
ساختمان 
فراز

4-2-10423-133-1-0-0 87
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث سه باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 
کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 90133 مورخ 97/05/13 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 894.010.000 ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 178,802,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  دو هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 68.77  0
 

3100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1397/11/30 4/97/8260 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - بعد از 
آسایشگاه 
معلولین - 
روبروي 
ساختمان 
فراز

4-2-10423-133-1-0-0 87
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  51,894,000
(پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 33.48  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري سه قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
348,750,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

می گردد .

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 89.9 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی احداثی بر روي صد در صد عرصه با قدمت سال 94 با مصالح بتنی به صورت یک 
طبقه بر روي پیلوت (قسمتی از پیلوت به صورت 3 باب مغازه ) در یک  واحد مسکونی به 
زیربناي کلی 179.8 مترمربع  احداث گردیده و داراي سه باب کسري پارکینگ تجاري و یک 
باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد.از اعیانات به سطح 33.62 متر مربع خارج از تراکم و 
به سطح 56.28 متر مربع داخل تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 879 به سطح 19.37 
متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 16 متري حد شمال و 8 متري حد غرب قرار 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 259335 مورخ 1396/12/20 ****
مبنی بر کارشناسی مجدد از اعیانات به سطح 77.55 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 
33.48 متر مربع خارج از تراکم و به سطح 68.77 متر مربع به صورت 3 باب مغازه تجاري 

*****.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي ابوالحسن جمالی کهله 
دشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري 

با توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک، و ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان و وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 236397-97.12.06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 
استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید بابت داخل تراکم به 
مساحت 81.54 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 652,320(ششصد و  پنجاه و  دو 
هزار و  سیصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می نماید. در خصوص عقب نشینی در 
اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 81.54  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/8265 بدوي رشت بلوار 
شهید 
افتخاري خ 
مالک اشتر  
کوچه شهید 
قدرتی 

پالك 73

4-2-10342-78-1-0-0 87
6

در خصوص خارج از تراکم به مساحت 7.46 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

596,800(پانصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 7.46  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت  عرصه به مساحت 149.40 مترمربع داراي اعیان خالف 
ساز در یک طبقه در یک واحد مسکونی  به مساحت 89 مترمربع (به مساحت 2 مترمربع از 
آن به صورت سرویس بهداشتی در محوطه میباشد)با مصالح آجري به قدمت تقریبی 27  
سال میباشد که جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم 
میگردد.به مساحت 81.54 مترمربع اعیان داخل تراکم وبه مساحت 7.46 مترمربع اعیان 
خارج تراکم میباشد.برابر خط پروژه شماره 988 مورخه 97/04/17 ضمیمه شده پالك فوق 
به مساحت تقریبی 13.50 مترمربع در تعریض خیابان 24 متري وکوچه 6 متري قرار 

دارد.///ي.ث
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 227768 مورخ 97/11/25 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.799.000.000 ریال تعیین و براورد نموده 

است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 759,800,000(هفتصد و  پنجاه و  

نه میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.99  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/11/30 4/97/8279 بدوي -
معلولین-کو
چه نسترن 
--غربی

4-2-10131-460-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 348 مورخه 91/12/28 در 4 طبقه روي 
پیلوت در 7 واحد مسکونی و به زیر بناي کل 674.35 مترمربع صادر گردیده واز بابت اضافه 
بنا در همکف به مساحت 45.86مترمربع و در طبقات اول تا چهارم به مساحت 183.44 
مترمربع(هر طبقه به مساحت 45.86 مترمربع)وافزایش مساحت راه پله به بام به مساحت 
4.12 مترمربع وافزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد و همچنین از بابت تبصره 7 به 
مساحت 66.02 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي وهمچنین تجدید نظر ماده صد به شماره 
200/933474 مورخه 93/04/07 مبنی بر جریمه بوده واز بابت  تبدیل قسمتی از پیلوت به 
دو باب مغازه به مساحت 35.91 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی  بر 
جریمه بوده ولی در راي تجدید نظر در خصوص بناي تجاري ضمن نقص راي بدوي وفق مفاد 
بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام شود(که اجراي راي گردید).حالیه عملیات ساختمانی 
در حد اتمام بوده وبا توجه به نقشه برداري اصالحی ضمیمه شده داراي مابه تفاوت به شرح 

:زیر میباشد
تبدیل پیلوت به دو باب تجاري به مساحت 37.99 مترمربع(کسري پارکینگ ندارد )به - 1

قدمت تقریبی یک سال

در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 

.بررسی قرار خواهد گرفت
برابر نامه دبیرخانه کمیسیون محترم ماده 100 و سوال در رابطه با کسري پارکینگ و بررسی 
مجدد صورت گرفته با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه بابت 8 واحد مسکونی نیاز به تامین 
6 واحد پارکینگ و بابت 2 باب مغازه با زیربناي کمتر از 100 مترمربع نیاز به پارکینگ 
.نمیباشد که در محل تامین 6 واحد پارکینگ شده و کسري پارکینگ ندارد

حالیه با توجه به مختومه شدن پرونده خالف قبلی در منطقه و همچنین تغییرات وضع 
موجود ، جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد.مغازه شماره 1(حد شمالی)به 
مساحت 18.57 مترمربع به شغل آرایشگري زنانه ومغازه 2 (حد جنوبی)به مساحت 19.42 

مترمربع به شغل خیاطی میباشد.///ي.ث...97/10/18
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده،با توجه به تایید استحام ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستري و بلحاظ 
عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، 
به مبلغ  1,072,000(یک میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.4  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8299 بدوي دروازه -
الکان-سمی
ه-فجر-بن 
بست دوم

4-3-10371-63-1-0-0 87
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درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

9.5 80000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  852,800(هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 106.6  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب خانه دوبلکسی  و محوطه  به مساحت  عرصه 101.50  
مترمربع مطابق سند ، داراي اعیان بدون مجوز به صورت یکبابخانه دوبلکسی به زیربناي 
تقریبی 120 مترمربع  با قدمت سال 70 با مصالح بلوکی می باشد.اعیان آن به سطح 106.6 
داخل تراکم و به سطح 13.40  خارج از تراکم می باشد.کسري پارکینگ ندارد.به استناد خط 
پروژه شماره 314-1994 - 97/11/02 به مساحت 9.5مترمربع ازاعیان در تعریض کوچه 6 
متري حد شمال قرار دارد.قابل ذکر است عرض دو متر سراسري حیاط خلوت در قسمت 
طبقه دوبلکسی در حد جنوب  به 1.5 متر کاهش یافته است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 172536 
مورخ 97/9/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی بنا مورد 
تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 

20/89 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 1,352,450(یک میلیون و  سیصد و  پنجاه 
و  دو هزار و  چهارصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 20.89  1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 4/97/8305 بدوي رشت - سه 
راه عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
جنب 
هنرستان 
شهید 
 - انصاري

4-1-10516-133-1-0-0 87
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 172536 
مورخ 97/9/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی بنا مورد 
تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 

مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
95/79 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 478,950(چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار و  

نهصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 95.79  0.1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 4/97/8305 بدوي رشت - سه 
راه عینک - 
خیابان امام 
حسین - 
جنب 
هنرستان 
شهید 
 - انصاري

4-1-10516-133-1-0-0 87
9

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1360) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 227983 مورخ 97/11/25 به مبلغ 3/048/800 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 38/11 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 

تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 609,760(ششصد و  نه هزار و  هفتصد و  
شصت)  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 38.11  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه 
مشتمل بر مغازه به مساحت 196.2 مترمربع بوده و در وضع موجود شامل یکبابخانه ویالیی 
به مساحت 83.69 متر مربع ،سایبان مسکونی به سطح 20.53 متر مربع ،سرویس بهداشتی 
به سطح 12.46 مترمربع و 2 باب مغازه به مساحت 38.11 متر مربع بوده که با قدمت سال 60 
احداث گردیده و از بابت آن سوابقی ارائه نگردیده است.باستناد خط پروژه شماره 1826 
مورخ 97/7/10 به سطح 36.56 متر مربع در تعریض خیابان 16 متري حد غرب و معبر 10 
متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات (خانه مسکونی) به سطح 83.69 متر مربع و (سرویس 
بهداشتی) به سطح 12.1 متر مربع داخل تراکم و به سطح 0.36 متر مربع از قسمت سرویس 
بهداشتی و 20.53 متر مربع (قسمت سایبان) خارج از تراکم میباشد.مغازه ها فاقد فعالیت 
صنفی میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي فریبرز شفیعی محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 5/88 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی بمبلغ 9,114,000(نه میلیون و  

یکصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 5.88  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/06 4/97/8306 بدوي نخودچر- -
بلوار 

افتخاري-زم
ینهاي 
مسکن 
وشهرسازي
-پشت 
مجتمع 
دخانیات - 
خ 20متري

4-1-10530-138-1-0-0 88
0

حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي فریبرز شفیعی محرز میباشد با توجه 
به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا به مساحت 39/28 متر مربع 
راي به جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 121,768,000(یکصد و  بیست 

و  یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 39.28  1
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/34 مورخ 97/6/24 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 464.7 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.47 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 1.47 مترمربع و در مجموع 4.41 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 39.28 مترمربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز و فضاي باز  میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 61.4% میباشد.برابر پروانه 
صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
وبررسی فضاي سبز و فضاي باز موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 741,820,800(هفتصد و  چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  بیست 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.39  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/8316 بدوي رشت - سه 
راه المپ 
سازي کوچه 
حجت پالك 

9 و 51

4-3-10010-1-1-0-0 88
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 111 مورخه 94/12/27 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناء 828.10 مترمربع  وهمچنین تمدید پروانه 

ساختمانی به شماره 111 مورخه 95/12/28 بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي 
وآجرچینی میباشد وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه 

:  شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 8.61  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  21.56 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 21.56  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 21.56  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  35.26 مترمربع -5
به مساحت  1.40 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در طبقه -6

زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)
به مساحت 1.44  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در طبقه همکف
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 64.94 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
68.36 درصد بوده که به مقدار  3.42 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 30.08  مترمربع در 
طبقه زیرشیروانی داراي کاهش بنا میباشد.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 4 واحد 

مسکونی کاهش یافته است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 

گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد 
که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/11/28

88
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  502,857,600(پانصد و  دو میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  

ششصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.83  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/8318 تجدید 
نظر

-
استقامت--
شهید مدنی

4-2-10118-54-1-0-0 88
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي  پروانه ساختمانی به شماره 4/96/89 مورخ 96/12/28 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 530.4مترمربع صادر وبعد از آن از 
بابت اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.53 مترمربع ودر طبقات اول الی سوم هر طبقه 
به مساحت 14.03 مترمربع (در مجموع 42.09 متر مربع)وبناي خارج تراکم بابت کاهش سطح 
زیربناي راه پله  و آسانسور وتبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات  به سطح 29.21 
مترمربع داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده 100 به شماره 4/97/8318 مورخ 97/12/07 
بوده(نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد)ومتعاقب آن گواهی عدم خالف به شماره 
653573 مورخه 98/05/02 به زیربناء 549.32 مترمربع دریافت نمده است.حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهرنظام مهندسی فاقد 

خالف زیربنائی میباشد.فعال نهالهاي  فضاي سبز کاشته نشده است.ارتفاع تراسها درطبقات 1
. متر است که نیاز به اصالح دارد.پارکنیگ شماره 1 به جهت تایید نیاز به تست عملی دارد
به جهت رعایت عقب نشینی نیازبه بررسی واحد محترم خط پروژه میباشد که جهت اقدامات 

بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/07/23

88
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همزمانساز، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 3,453,800(سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.34  1
 

70000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8322 بدوي -
قاسمیه-می
-رزاکوچک

4-3-10293-1-1-0-0 88
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,875,000(شانزده 

میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1.5
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

44 1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک باب خانه مشتمل بر 4 باب دکان (برابر سند مالکیت مفروزي) به 
مساحت عرصه 158.6 مترمربع داراي اعیان به صورت ساختمانی دو اشکوبه به صورت یک 
واحد مسکونی در طبقه اول و 4 باب مغازه و  یک واحد مسکونی در طبقه همکف می باشد. 
ساختمان فوق از بابت زیربناي 254.75 مترمربع مشتمل بر 4 باب مغازه به مساحت کلی 
95.4 مترمربع و مابقی بناي مسکونی به سطح 159.35 مترمربع (که از این مقدار به سطح 
12.4 مترمربع به صورت پیش آمدگی به فضاي خیابان می باشد) داراي صورتجلسه مورخه 
77/02/01 می باشد. در حال حاضر با توجه به بازدید و همچنین نقشه برداري ارایه شده 

:داراي مغایرت با سوابق فوق به شرح زیر می باشد
تبدیل قسمتی از حیاط به مساحت 26.69 مترمربع و قسمتی از پیلوت مسکونی به  -1
مساحت 24.05 مترمربع ، مجموعا به یک واحد مسکونی و سرویس بهداشتی منضم به آن 

(به سطح کلی 50.74 مترمربع)  با قدمت سال 1377
 احداث بالکن تجاري و راه پله دسترسی جمعا به سطح 20.52 مترمربع با قدمت سال 2-67
مابه التفاوت مسکونی همزمانساز در طبقه همکف به سطح 31.62 مترمربع (قدمت سال  -3

(67
مابه التفاوت مسکونی همزمانساز در طبقه اول به سطح 17.72مترمربع که از این مقدار به  -4

سطح 4.48 مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع است (قدمت سال 67)
با توجه به اینکه در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 76 یک واحد کسري  -5
پارکینگ مسکونی گزارش شده است، با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی مشمول 1 

واحد کسري پارکینگ مسکونی است. (قدمت 77)
با توجه به اینکه در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 76 چهار باب مغازه  -6
گزارش شده لکن در خصوص کسري پارکینگ آنها اظهار نظري نشده است ، برابر ضوابط 
 زمان وقوع تخلف ، مشمول 2 واحد کسري پارکینگ تجاري است (قدمت 76)

برابر خط پروژه شماره 467 به سطح تقریبی 22 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. (در 
همکف به سطح 17 مترمربع از اعیان مغازه شماره 1 و به سطح 5 مترمربع از اعیان مسکونی 
و در طبقه اول به سطح 22 مترمربع از اعیان مسکونی)  با توجه به سربندي محدوده فضاي 
باز، حیاط خلوت سراسري حذف شده است لکن با توجه به وقوع اعیان در همکف اشرافیتی 
به سمت پالك مجاور مشاهده نمی شود. الزم به توضیح است که با توجه به نقشه برداري 

/ارایه شده عرصه وضع موجود از مساحت سند مالکیت بیشتر است./ع.ا
--------------------------------------------

احتراما گزارش فوق بر اساس مستندات جدید که در پرونده قدیمی ملک مشاهده شد ، از 
.جهت قدمت تخلف بندهاي 1 ، 2 و 5 بروزآوري شده است

88
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



--------------------------------------------
: توضیح صنفی

مغازه شماره 1 : به مساحت 35.07 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 18.74 مترمربع 
داراي فعالیت صنفی به صورت «غذاخوري» فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 2 : به مساحت 32.16 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «خشک شویی» 
فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 3 : به مساحت 19.99 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «فروشگاه اسباب 
بازي» فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 4 : به مساحت 7.17 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «ساعت سازي» 
فاقد تابلوي تبلیغاتی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
تبدیل قسمتی از پیلوت به سوئیت و سرویس بهداشتی  ضمن نقض راي بدوي با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ  54,024,000(پنجاه و  چهار میلیون و  

بیست و  چهار هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.51  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/8327 تجدید 
نظر

-
استقامت--
مدنی

4-2-10117-9-1-2-0 88
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 
1.25برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 75,000,000(هفتاد و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.25
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ،که برابر پروانه 
.وپایانکار اخذ شده ،فاقد عقب نشینی میباشد

به صورت خالف قسمتی از پیلوت و همچنین پارکینگ دو واحد مسکونی(یکی از  پارکینگها  
قطعه 5 مربوط به آپارتمان مورد استعالم هست) تبدیل به یک واحد مسکونی(سوئیت)به 
مساحت 20.72 مترمربع وهمچنین سرویس بهداشتی به مساحت 1.79 مترمربع به قدمت 
تقریبی 7 سال نموده که از بابت آن داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد که جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/08/26

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 302,904,000(سیصد و  دو میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) 

ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 126.21  2
 

1200000  , 1388 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/12/07 4/97/8331 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار نامجو 
- کوچه صال 
حکار 
موسسه 
قرض 
الحسنه  
پرستاري 
سخاوت

4-3-10013-86-1-1-0 88
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 120,000,000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال در این بند عینا 

تایید میگردد .

جریمه 50  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یکدستگاه اپارتمان در همکف قطعه اول تفکیکی بمساحت 126.21 متر 
مربع داراي پروانه ساختمانی بشماره 875-1362/11/25  و بعد از آن بالمانع بشماره 

2/33/13940-1375/07/17 میباشد . حالیه در حال بهره برداري از آپارتمان مذکور بصورت 
موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت با قدمت در سال 1388 داراي تابلوي تبلیغاتی به 
ابعاد 2 * 1 متر مربع از نوع فلزي میباشد . لذا به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري 
پارکینگ اداري از بابت استفاده از اعیان مسکونی در کاربري ادراي دارد.  الزم بذکر است 
طب بازدید انجام شده مبادرت به احداث بارانداز به مساحت تقریبی 16.5 متر مربع جهت 
پارکینگ شده است که از بابت ان بالمانعی ارائه نگردید. به استناد خط پروژه بشماره 1551 
بمساحت 1.95 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري در حد شمال قرار 

دارد. مراتب  جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------------------------------------

-----------------------
طی بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1397/08/21 مالکین اقدام به برداشتن سربندي 
 .بارانداز در حیاط مشاعی نموده و حالیه تنها اسکلت فلزي باقی مانده است

-------------------------------------------------------------
-----------------------

طی بازدید مجدد انجام شده در مورخخ 1398/08/13 و به استناد تصاویر پیوست ، اقدام به 
تخلیه  موسسه قرض الحسنه پرستاري سخاوت و اعاده به حالت مسکونی شده است. حالیه 

 .در وضع موجود فاقد خالف ساختمانی میباشند

88
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 5,000,000(پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

50000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/8334 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
مابین فلکه 
گاز و رازي 
- روبروي 
سه راه 
المپ سازي 
- سر کوچه 
علی 
عسکري

4-3-10316-15-1-0-0 88
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
225927 مورخ 97.11.23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 150000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر و اعالم می داردضمناً در 
خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد. 

جریمه 136.04  0
 

50000  , 1370 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6188-1397/06/20 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار بصورت زمینی به 

:مساحت تقریبی 136.22  متر مربع داراي اعیان به شرح زیر میباشد
باب مغازه به مساحت 82.09  با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در  سال 1370 با  2 -1
پوشش 100 درصد در عرصه حالیه در حال بهره برداري بشغل کارگاخه صنایع فلزي فاقد 

. بالکن میباشد
اعیان احداثی در حد جنوبی ملک بمساحت 53.95 متر مربع با قدمت تقریبی در سال  -2

1370 در حال بهره بردراي بصورت انباري تجاري
به استناد ضوابط قدیم از بابت احداث تجاري در کاربري مسکونی به استناد طرح تفضیلی  
قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد. براي اعالم عقب نشینی نیاز به تعریف 
خط پروژه میباشد . رعایت 3 متر عقب ساز هنگام نوسازي مسکونی و 5 متر عقب ساز 
هنگام نوسازي تجاري الزامی میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 928,868(نهصد و  بیست و  هشت هزار و  

هشتصد و  شصت و  هشت) ریال صادر می گردد. 

جریمه 30.58  0.1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/07 4/97/8336 بدوي رشت  
ولکس خ 
باقر العلوم 
2 روبروي 
مسجد  
انتهاي 
 کوچه

4-2-10363-2-1-0-0 88
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد 

و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.55 303750  , 1385 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 3544.36 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي 30.58 مترمربع  
با قدمت سال 85 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري 

پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 988 مورخ 97/11/28 به سطح 9.55 متر مربع از 
عرصه در تعریض معبر 12 متري حد غرب قرار دارد.کل اعیانات داخل تراکم میباشد.حالیه 
مالک درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

در خصوص توسعه انباري مسکونی به مساحت 0.59 مترمربع ( همزمان ساز) به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ1,416,000(یک میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار )  ریال صادر و 

اعالم می دارد.  

جریمه 59.  2
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8339 بدوي -
رازي-قلیزا
ده-نبش 
خباززاده

4-3-10069-17-1-4-0 88
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم  داراي 
دو باب انباري که مالک بر خالف پایانکار صادر شده سال 89 ، انباري قطعه 9 تفکیکی به 
مساحت 22.98 مترمربع را به مغازه تبدیل نموده است.سوابقی ارائه نگردید فقط مالک 
یکبرگ تصویر از نامه ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 91 را ارائه داده اند که بنا به 
اظهار نظر واحد خالف رایی براي آن صادر نشده است.برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 
مغازه 23.37 مترمربع اعالم شده است.قابل ذکر است قبل از دریافت پایانکار از بابت احداث 
انبار ي به مساحت 22.78 مترمربع خارج از طول 60% و ارتفاع 3.70 متر  داراي سابقه بوده 
که سابقه آن  از سند صادر شده براي انباري 0.2 مترمربع  کمتر می باشد ، همچنین سند 
صادر شده نیز از وضع موجود 0.39 مترمربع کمتر می باشد بنابراین تخلف به صورت زیر 

: اعالم می گردد
توسعه انباري مسکونی به صورت همزمانساز به سطح 0.59 مترمربع (سال 89 طبق راي  -1

صادر شده )
تبدیل انباري مسکونی به تجاري به سطح 23.37 مترمربع با قدمت سال 91 -2

کسري پارکینگ ندارد.مغازه فوق فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

88
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 5,988,400(پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار و  

چهارصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 13.61  4
 

110000  , 1371 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1397/12/07 4/97/8343 تجدید 
نظر

فلکه -
گاز-بلوار 
شهید 
بهشتی-جن
ب ساختمان 
-رامیزا

4-3-10005-372-1-2-0 88
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب مغازه به مساحت 118.49 مترمربع قطعه 2 تفکیکی که از 
بابت آن داراي پروانه ساختمانی به شماره 43648 مورخه 57/02/27 میباشد.داراي بالکن 
بدون مجوز به مساحت 43.52 مترمربع بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 7382 مورخه 91/05/31 بوده که متعاقب آن داراي بالمانع شماره 2/33/89052 
مورخه 91/06/26 میباشد.برابر خط پروژه شماره 1414 مورخه 97/07/15 ضمیمه شده پالك 
فوق فاقد عقب نشینی میباشد. مغازه فوق فعال بدون فعالیت وفاقد تابلو است.حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده  ممهور به مهر مهندس علیرضا پاداش هوشیار ،به مساحت 13.61 
مترمربع داراي مابه تفاوت همزمان ساز در قسمت بالکن مغازه بوده که جهت اقدامات بعدي 

.تقدیم میگردد.(قدمت تقریبی 26 سال)
در ضمن پالك فوق شامل واحد تجاري دیگر وچندین واحد هاي مسکونی بوده وفقط مغازه 
فوق مورد تعرفه قرار گرفته وبرابر درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار براي آن را 

دارد که جهت اظهار نظر ودستورات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/07/16

88
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.25 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,356,250,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  

شش میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 350  1.25
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/11 4/97/8344 بدوي دروازه -
الکان-دعاي
ي-نبش 
کوچه معین

4-3-10249-24-1-0-0 890

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره227829 مورخ97.11.25 و 238337 مورخ 97.12.7کارشناس رسمی 
دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

4025450000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 805,090,000

(هشتصد و  پنج میلیون و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 293.92  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده از بابت یک باب خانه مسکونی (در طبقه اول و نیم طبقه و طبقه 
همکف در یک واحد)  و 5 باب مغازه داراي بالکن ،پایانکار به شماره 94/09/29-606782، 
همچنین در سال 95 نیز پروانه تعمیرات دریافت نموده است.اکنون در وضع موجود به 
صورت 5 باب مغازه در همکف داراي بالکن و از مابقی همکف بانضمام طبقه اول مجموعا به 
صورت رستوران مورد بهره برداري قرار می گیرد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
: طبقه همکف *

 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 25.07 -1
 تبدیل اطاق مسکونی به تجاري به سطح 26.24 مترمربع -2

توسعه بناي تجاري به سطح 17.64 مترمربع به صورت مسدود نموده فضاي حیاط  -3
مشاعی

: نیم طبقه *
 تبدیل اطاق مسکونی به بالکن تجاري به سطح 14.36 مترمربع -1

احداث بالکن تجاري به سطح 14.64 مترمربع (که مقداري از آن نیز در فضاي مسدود  -2
شده حیاط مشاعی احداث شده است)

: طبقه اول *
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 166.61 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري به سطح 14.16 مترمربع به صورت مسدود نمودن فضاي حیاط مشاعی -2
قابل ذکر است کلیه موارد تخلف باال تشکیل یک واحد تجاري-رستوران را می دهند ****

تبدیل راه پله مسکونی به راه پله تجاري به سطح 10.80 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري در مغازه چهارم از سمت شمالی به سطح 4.4 مترمربع -3

داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -4
****

قابل ذکر است مغازه اول از سمت شمال اقدام به نصب سراسري سقف کاذب نموده که طی 
بازدید مشاهده گردید قابلیت باربري ندارد.به استناد خط پروژه شماره 1835-97/06/27 و 
.تایید واحد خط پروژه فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

**********************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 8676-98/04/30 در خصوص 
میزان دقیق تخلفات و کسري پارکینگ ،گزارش فوق عینا تایید می گردد فقط با در نظر 
گرفتن ،کسرسطح 30 درصد مغازه از بالکن در محاسبه پارکینگ،تعداد کسري پارکینگ از 
.14 واحد به 13 واحد کاهش یافته است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در حال 

بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می 
آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل پیلوت به سوئیت، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 123,255,338(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  
پنجاه و  پنج هزار و  سیصد و  سی و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.19  1.5
 

1440000  , 1382
 , 1391

تبدیل غیر مجاز 1397/12/04 4/97/8345 بدوي جاده 
فومن-زمین
هاي 

مختاري-نب
-ش پارك

4-1-10737-4-1-0-0 891

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي احداث انباري و 

سرویس بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,353,000(سه میلیون و  سیصد 
و  پنجاه و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 9.58  0.5
 

700000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 144,000,000(یکصد و  چهل 
و  چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 7  0
 

1440000  , 1391 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباب ساختمان به صورت سه طبقه بر روي پیلوت که از بابت 
احداث ساختمان سه طبقه در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 569.09 مترمربع داراي 
پروانه و پایانکار به شماره هاي 464-82/06/09 و 45823-84/03/30 می باشد .طی بازدید 
مشاهده گردید مالک برخالف قانون تملک آپارتمان ها ،در سال 91  اقدام به تخریب انباري 
ها در زیر پیلوت نموده و قسمتی از پیلوت و دو واحد پارکینگ متعلق به طبقات  را به 
سوییت مسکونی تبدیل نموده و یک باب  انباري و سرویس  نیز در حیاط مشاعی احداث 
گردیده است.برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي تخلفات به صورت زیر می 

: باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 54.89 مترمربع با قدمت سال 91 -1

 احداث انباري در حیاط مشاعی به سطح 6.29 متصل به ساختمان با قدمت سال 91 -2
احداث سرویس بهداشتی به سطح 3.29 مترمربع در حیاط مشاعی با قدمت سال 91 -3

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 2.60 مترمربع  به صورت همزمانساز (راي کمیسیون  -4
سال 82)

اضافه بنا در طبقات 1و2 و3  مجموعا به سطح 7.7 مترمربع به صورت همزمانساز (راي  -5
کمیسیون سال 82)

افزایش تعداد واحد از 5 واحد به 7 واحد (عالوه بر احداث سوییت ، طبقه اول نیز از یک  -6
واحد به دو واحد مسکونی تبدیل شده است)

با توجه به ضوابط زمان تخلف داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژه 
شماره 404-97/06/15 و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

891

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

سایر 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/8350 تجدید 
نظر

-
استقامت-ش
هید بهشتی 
روبروي 
منبع 
آب-جنب 
نمایشگاه

4-2-10084-93-1-0-0 89
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه احداث بناي مرحله اول به  شماره 26 مورخه  1395/10/08 به 
صورت شش طبقه روي زیرزمین و مشتمل بر یک باب مغازه و یک واحد مسکونی، با زیربناي 
818.77 مترمربع می باشد.در حد اجراي زیرزمین داراي اضافه بنا به مساحت 45.61 
مترمربع بوده که متعاقب آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 

4/96/4471 مورخه 96/10/02مبنی برجریمه میباشد(که نیاز به اظهار نظر واحد محترم 
خالف است)ومتعاقب آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم به شماره 26 مورخه  
96/12/05 به زیربناء 864.38 مترمربع میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سربندي وآجرچینی بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس 

: عزت اله یوسف عینی داراي خالف به شرح زیر میباشد
 تبدیل پیلوت به  تجاري درهمکف به مساحت 44.81 مترمربع -1

اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به مساحت 45.61 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 45.61  مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  45.61   مترمربع-4
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 45.61    مترمربع 5
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 45.61    مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه 5 به مساحت 45.61  مترمربع-7

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  11.07 مترمربع(به مساحت 0.18 مترمربع از آن -8
به صورت انباري است)

.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -9
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  69.11درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
97.56 درصد بوده که به مقدار 28.45  درصد افزایش یافته است.الزم به ذکر است که در 
پروانه صادره اعیان احداثی از کوچه حد شرقی به صورت عقب ساز بوده که حالیه در وضع 
موجود اعیان به صورت برساز احداث شده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 

بررسی قرار خواهد گرفت .جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/10/10
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 3 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 3 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
62,964,000(شصت و  دو میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 17.49  3
 

1200000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8351 تجدید 
نظر

جاده -
الکان-بین 
کوچه روستا 
-و سیامک

4-3-10171-2-1-0-0 89
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به تجاري و تبدیل انباري مسکونی به انبار 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه تکمیلی شماره 241116 مورخ 
97/12/11 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 

300.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه 
مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض 
راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 37.11  0
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقه سوم 
، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 25,128,000
(بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.96  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همزمانساز 
، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 4,419,000

(چهار میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 4.91  0.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي گواهی پایانکار ساختمانی شماره 73994 مورخ 1390/03/25 به 
صورت سه طبقه روي یک باب مغازه با زیربناي 289.76 مترمربع می باشد. پس از آن داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 17.74 مترمربع با قدمت سال 1-1390

توسعه بالکن تجاري به مساحت 17.49 مترمربع با قدمت سال 1390 -2
اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه به مساحت 4.55 مترمربع با قدمت سال 1390 -3

تبدیل انباري مسکونی به انباري تجاري به مساحت 19.37مترمربع با قدمت سال 1390 -4
(انباري مذکور به صورت منضم به مغازه داراي بالکن در حال بهره برداري است)

اضافه بناي همزمانساز مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 0.36 مترمربع با قدمت  -5
سال 1390

اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم به مساحت 13.96 مترمربع با قدمت سال 1390 -6
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -8

به استناد پایانکار صادره فاقد عقب نشینی است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم اداره ثبت را 
دارند. از آن جایی که در استعالم مذکور، مشخصات عرصه نیز مورد سوال می باشد لذا ارائه 
نقشه برداري عرصه نیز الزامی است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

89
3

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون 
شهرداریها ظرف 30 روز از ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل 

کسب راي صادر و اعالم میگردد .

تعطیل محل 
تخلف

185.66  0
 

3100000  , 1394 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1397/07/10 4/97/836 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
اول 16 
متري سمیه 
- با شگاه 
  ورزشی

4-3-10325-37-1-0-0 89
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ضمنا با توجه به بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص بناي تجاري ، کسري 
پارکینگ منتفی اعالم میگرد .

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده قطعه زمینی بمساحت 197.44 متر مربع که بر روي ان پروانه ساختمانی 
بشماره 120-1391/06/06 با زیر بناي 325.06 متر مربع بصورت 1 واحد مسکونی در طبقه 
اول و واحد تجاري در نیم طبقه و 2 باب مفازه در همکف صادر گردیده است . از بابت افزایش 
بناي مسکونی در همکف بمساحت 1.72 متر مربع و افزایش بناي تجاري بمساحت 30.95 متر 
مربع و تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 28.72 متر مربع و افزایش بناي تجاري در نیم طبقه 
بمساحت 13.43 متر مربع و افزایش بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 1.72 متر مربع و 
تبدیل سطح مسکونی طبقه اول به تجاري بمساحت 28.72 متر مربع و افزایش بناي 
مسکونی طبقه دوم بمساحت 32.73 متر مربع و توسعه راه پله به بام بمساحت 6.95 متر 

مربع و 5 واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/93/523-1393/07/01 و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 

4/963/612-1393/08/24 میباشد . تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند. حالیه نیز مالک در 
حال بهره برداري تجاري از واحد مسکونی طبقه اول بمساحت 185.66 متر مربع بصورت 
باشگاه ورزشی ثریا میباشد . لذا داراي کسري 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد 
ضوابط جدید میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 314-1394/10/16 بمساحت 3.58 متر 
مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض خیابان 12 متر متري قرار دارد. مراتب جهت صدور 

دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي محمدرحیم رمضانیان 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.74 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 10.74مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً به مساحت 29.93 مترمربع، 
مازاد انباري زیرشیروانی به مساحت 11.29 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 524,937,600(پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  نهصد و  سی و  
هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.      

جریمه 86.18  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8366 بدوي رشت - 
نامجو کوچه 
 الدن

4-3-10022-164-1-0-0 89
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي  پروانه ساختمانی شماره 54  مورخه  1396/08/23 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 561.3 
مترمربع صادره شده است.متعاقب آن داراي پروانه ساختمانی مرحله دوم به شماره 54 
مورخه 96/10/19 در فونداسیون مبنی بر عدم خالفی در این مرحله میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه 
:  برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس محمد علی بالالئی به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت 12.74  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  10.74 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  10.74  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 10.74   مترمربع 4

به مساحت  29.93 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 11.29 مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري در -6
همکف وطبقه زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 68.51 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.43 درصد بوده که به مقدار 6.92  درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 

.حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 4.44 

مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی میباشد.حالیه متقاضی با توجه به درخواست 
ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/12/01
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 378,000,000(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/8367 بدوي رشت 
-حمیدیان-
کوچه 
حمیدي 
مقدم

4-2-10236-54-1-0-0 89
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 29,988,000(بیست و  نه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.95  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 4 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه به شماره 100-93/12/28 در 4.5 طبقه و با زیر بناي کل 
694.40 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري و از بابت 
تخلفات:(1-اضافه بنا در همکف به سطح 42.15 مترمربع. 2- اضافه بنا در طبقه اول به سطح 
38.23 مترمربع. 3- اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 38.23 مترمربع. 4- اضافه بنا در طبقه 

سوم به سطح 38.23 مترمربع.5- اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 38.23 مترمربع. 6
-اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 9.67 مترمربع. 7-مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح 
راهپله و افزایش بناي مفید در همکف و طبقات به سطح 25 مترمربع. 8-افزایش تعداد واحد 
هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد مسکونی به سطح 148.32 مترمربع 9- چهار واحد 

کسري پارکینگ و تراکم اعطایی زمان پروانه به سطح 97.04 مترمربع، داراي راي تجدیدنظر 
کمیسیون ماده 100 مورخ 95/3/11 مبنی بر تخریب افزایش واحد ها و اعاده ان به وضع 

پروانه (در نتیجه منتفی شدن 4 واحد کسري پارکینگ) و جریمه سایر تخلفات صادر گردیده 
است.بعد از آن داراي راي دیوان عدالت اداري مبنی بر بررسی مجدد در خصوص مبلغ 
جریمه می باشد لذا در خصوص افزایش تعداد واحد راي کمیسیون ماده صد را محرز دانسته 
است.سپس در بررسی مجدد راي کمیسیون ماده صد به شماره 7133-96/11/28 مبنی بر 
تایید راي هاي بدوي و تجدید نظر صادر شده است.از بابت جریمه نقدي داراي سوابق در 
واحد درآمد و از بابت تخریب نیز داراي صورتجلسه تخریب در واحد خالف می باشد و از 
کلیه موارد فوق گواهی عدم به شماره636338-97/09/08 را دریافت نموده است و اکنون 
: برابر نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به سطح 0.35 مترمربع -1
(اضافه بنا در طبقات به سطح 5.6 مترمربع (هر طبقه 1.4 مترمربع -2
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 8 واحد مسکونی -3

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده ، داراي سه واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -4
.باشد
: توضیحات

 کاهش بنا در زیر شیروانی نسبت به گواهی عدم خالف صادره به سطح 1.23 مترمربع ***
 با توجه به افزیش تعداد درب مشمول دو واحد عوارض پارکینگ می باشد ***

 نماي جانبی با حلب براق اجرا شده است ***
.عقب نشینی ندارد ***

اکنون مالک درخواست پایانکار ساختمانی را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

احتراما بنا به درخواست واحد تخلفات  *********************************
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: گزارش زیر تقدیم می گردد
پالك فوق در مرحله ارسال به کمیسیون ماده صد داراي اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 
9.67 مترمربع بوده  ، که در راي ها صادر شده به صورت احداث زیر شیروانی به سطح 61.57
 مترمربع صادر شده است  (51.9 مترمربع بیشتر راي صادر شده است).مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دو باب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 235389 مورخ 97/12/04 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.620.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 724,000(هفتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 31.46  0
 

70000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/07 4/97/8368 تجدید 
نظر

رشت-بلوار 
بهشتی-نب
ش بلوار 
طالقانی

4-3-10315-48-1-0-0 89
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام بنا توسط کارشناس 
رسمی دادگستري ، ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار  بناي داخل تراکم، به مبلغ  1,452,430(یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو 

هزار و  چهارصد و  سی) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 207.49  0.1
 

70000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,250,000
(پنج میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1.5
 

70000  , 1360 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره  4/97/5503-1397/04/16  مکان بازدید 
شده به استناد سند مالکیت قطعه زمینی به مساحت 241.4 متر مربع  داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه  بر روي همکف با اسکلت بتنی به استناد تاریخ سند 
مالکیت با قدمت در سال 1382 میبادش لذا به استناد فیش برق و سازه ساختمان قدمت بنا 
در سال 1360 میباشد  به استناد نقشه برداري ارائه  شده از سوي مالک  داراي زیربنا به 

:مساحت  238.95 متر مربع  به شرح زیر میباشد
یکباب مغازه در همکف ( اولین مغازه از سمت غربی ) در مرحله بهره برداري بشغل فروش  -1

ایزوگام پارسیان بمساحت 15.80 متر مربع
یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت غربی )  بمساحت 15.66 متر مربع که   -2

. حالیه فاقد بهره برداري میباشد
 اعیان مسکونی در همکف بمساحت 58.19 متر مربع -3

اعیان مسکونی در طبقه اول بمساحت 101.75 متر مربع و پیش آمدگی به سمت شارع  -4
 عام  بمساحت 20.52 متر مربع

 راه پله مشاعی در همکف و طبقه اول مجموعا بمساحت 27.03 متر مربع -5
: لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد

 احداث 2 باب مغازه تجاري در همکف مجموعا بمساحت 31.46 متر مربع -1
احداث اعیان مسکونی خالف ساز و داخل تراکم در همکف و طبقه اول مجموعا بمساحت  -2

207.49 متر مربع
 داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط قدیم -3

براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
میباشد . رعایت 3 متر عقب ساز هنگام نوسازي مسکونی و 5 متر عقب ساز هنگام نوسازي 
تجاري الزامی میباشد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

89
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 658,291,200(ششصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  دویست و  

نود و  یک هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 97.96  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8372 تجدید 
نظر

استقامت 1-
 - خیابان 
شهدا - 
کوچه ایمان

4-2-10125-129-1-0-0 89
8
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 60 مورخ 96/09/22 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) صادر گردیده است.سپس 
در مرحله اتمام پی از بابت اضافه بنا به سطح 22.95 مترمربع داراي سابقه در واحد تخلفات 
و داراي پروانه مرحله دوم به شماره 647555-96/12/27 می باشد.حالیه برابر نقشه برداري 

ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.39 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.41 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 42.71 مترمربع (به صورت مازاد حاصل از تشویق -5
 تجمیع دو پالك)

تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 5.66 مترمربع -6
داراي  کسري فضاي سبز به سطح 20 مترمربع می باشد -7
داراي کسري فضاي باز به سطح 24 مترمربع می باشد -8
سطح اشغال از 49.83% به 60.31% افزایش یافته است -9

ضمنا داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 0.81 مترمربع،همچنین برابر نقشه  هاي 
معماري ارائه شده تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا تایید کامل پارمینک ها منو ط به 
اتمام کفسازي و جراب درب و آزمون عملی هنگام پایانکار می باشد..الزم به ذکر است تخلف 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد اتمام پی سازي بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر و همچنین اظهار نظر در خصوص تامین پارکینگ موکول به ادامه عملیات 
ساختمانی و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و 
دیوارحائل بام در هنگام پایانکار الزامی است.هنگام پروانه صادره به سطح 0.35 مترمربع 
داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.مراتب جهت دستور 

.تقدیم می گردد
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8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 2,856,600(دو میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار و  ششصد)  

ریال صادر می گردد.

جریمه 31.74  1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8375 بدوي رشت - 
سلیماندارا
ب -خیابان 
شهید نظري 
- کوچه 
ارشاد

4-3-10410-519-1-0-0 89
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.34 90000  , 1372 عدم رعایت عقب نشینی

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
596,340(پانصد و  نود و  شش هزار و  سیصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 66.26  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

90000  , 1372 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه دوبلکسی بر رو ي عرصه داراي خط 
عادي که مساحت آن برابر کروکی ارائه شده 74 مترمربع اعالم شده است داراي اعیان بدون 
مجوز با زیربناي کلی 98 مترمربع و با مصالح بلوکی و آجري با قدمت سال 72 می باشد.در 
طبقه همکف 68 مترمربع که 13 مترمربع از آن به صورت پیلوت می باشد و دوبلکسی 30 
مترمربع می باشد که برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد

 :
 خارج از تراکم به سطح 31.74 مترمربع -1
 داخل تراکم به سطح 66.26 مترمربع -2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3
قابل ذکر است یک لنگه از درب ورودي پیلوت به سمت کوچه باز می شود.باستناد خط پروژه 
شماره 2448 به سطح 7.34 مترمربع در تعریض کوچه بن بست 8 متري حد شرق قرار 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 25 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,062,500,000(دو 

میلیارد و  شصت و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 625  1
 

3300000  , 1395 کسري پارکینگ 1397/12/07 4/97/8379 تجدید 
نظر

-
جمال-سلیم
انداراب--ش
اهد

4-3-10276-29-1-0-0 900

درخصوص اعتراض هیات امناي مسجد سلیمانداراب  به راي بدوي به شماره صدر 
الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از 
اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، بابت تخلف ساختمانی به 
شرح احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت ساختمان اصلی مسجد، پایگاه 
مقاومت بسیج، آشپزخانه و ساختمان اداري و..  ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 283,397,500(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  نود و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2540  0.1
 

3300000  , 1360
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 7500 متر مربع شامل قبرستان و 
:اعیانات به شرح زیر میباشد

ساختمان در حال احداث 2 طبقه روي پیلوت  با اسکلت فلزي در مرحله اجراي اسکلت -1
داراي زیربنا بمساحت تقریبی 825متر مربع در جنب ساختمان اصلی مسجد با قدمت 

 تقریبی در سال 1395
ساختمان اصلی مسجد به صورت 2 طبقه روي پیلوت داراي زیربنا بمساحت تقریبی -2

 1382 مربع در مرحله بهره برداري با قدمت در سال 1360
ساختمان معمولی با مصالح سنگ بلوك در حد جنوبی زمین به مساحت تقریبی 80 متر  -3

 مربع در مرحله بهره برداري به صورت سرویس بهداشتی با قدمت تقریبی در سال 1360
ساختمان معمولی با مصالح سنگ بلوك در حد جنوبی زمین با مساحت تقریبی 47 متر  -4

مربع در مرحله بهره برداري به صورت پایگاه بسیج با قدمت تقریبی در سال 1360
ساختمان 1 طبقه روي پیلوت با اسکلت بتنی در حد غربی زمین داراي زیربنا بمساحت -5
تقریبی 126 متر مربع که طبقه همکف بصورت آشپزخانه و طبقه اول بصورت مسکونی در 

.حال بهره برداري است.قدمت بنا در سال 1360 میباشد
ساختمان معمولی با اسکلت بتنی در حد غربی زمین داراي زیربنا بمساحت تقریبی 80 -6

متر مربع در حال بهره برداري بصورت ساختمان اداري با قدمت تقریبی در سال 1360
:لذا خالفهاي ساختمانی بضرح زیر میباشد

احداث بناي خالف ساز و خارج از تراکم در مرحله بهره برداري با زیربناي تقریبی 1715 -1
متر مربع با قدمت تقریبی سال 1360

احداث بناي خالف ساز و خارج از تراکم در مرحله احداث اسکلت با زیربناي تقریبی 2-825
 متر مربع با قدمت تقریبی سال 1395

.داراي 25 واحد کسري پارکینگ میباشد-3
به استناد خط پروژه 2457 بمساحت تقریبی 300 متر مربع از عرصه و اعیان در حد غربی در 

تعریض خیابان 10 متري قر1ر دارد.مکان بازدید شده داراي اخطاریه بشماره 3/376
/ن-1395/06/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد و همچنان به ساخت بناي خالف 
ساز از سوي مالک اصرار شده است.اظهار نظر دقیقتر د خصوص متراژ اعیانات و کسري 
پارکینگ و مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس 
ملک بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی 

//تقدیم میگردد//ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

104,294,400(یکصد و  چهار میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.52  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 4/97/8382 بدوي رازي - 
یونس آباد 
- خیابان 
مطهري 
-کوچه 
احمد 
فالحتی

4-3-10064-20-1-0-0 901

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 4/97/78 مورخ 97/08/13 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 483.35 مترمربع 
می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 30 مترمربع و اقدام به برساز نمودن 
ساختمان احداثی در مرحله میلگردگذاري فونداسیون، داراي راي کمیسیون ماده صد قانون 
شهرداري ها مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد که مستلزم اظهار نظر واحد 
تخلفات ساختمانی است. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله قالب بندي و 
میلگردگذاري سقف اول می باشد. ساختمان به صورت عقب ساز اجرا شده و داراي اضافه بنا 
به مساحت 15.52 مترمربع در طبقه همکف می باشد. که از این مقدار به مساحت 13.32 
مترمربع به صورت پیش آمدگی در حیاط می باشد.  سطح اشغال از 55 درصد به 64 درصد 
افزایش یافته است. بررسی رعایت عقب نشینی و تامین پارکینگ ها مستلزم اتمام عملیات 
ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد
حسب محتویات پرونده تخلفات ساختمانی آقاي اکبر حق شناس محرز میباشد با 
توجه به میزان تخلف و موقعیت بناي مجاور ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات 
جمعا به مساحت 113/15 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 950,460,000(نهصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و 

اعالم میگردد .

جریمه 113.15  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8384 بدوي فلکه گاز-  
خ نامجو - 
کوچه سعید

4-3-10005-160-1-0-0 902

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 20 مورخ 1395/09/06به صورت سه طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 384.8 مترمربع می باشد. پس از آن  
در مرحله اتمام فونداسیون و اجراي  میلگرد انتظار ستون هاي همک بابت اضافه بنا به 
مساحت 26.65 مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر 
جریمه نقدي می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله سفت کاري بوده 

 :و گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 79.65 مترمربع (26.55 مترمربع در هر  -1

طبقه)
اضافه بنا در راه پله به بام و زیرشیروانی به مساحت 18.7 مترمربع -2

مازاد بر تراکم انباري زیرشیروانی (مازاد بر پنج مترمربع) به مساحت 2.6 مترمربع -3
کاهش مساحت راه پله و افزایش فضاي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 12.2  -4

مترمربع
شایان ذکر است پروانه صادره به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی 
می باشد لیکن در وضع موجود، طبقه دوم و سوم به صورت دوبلکس اجرا گردیده است. برابر 
نقشه هاي معماري ارائه شده سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهارنظر 
نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی 
و احداث دیوارهاي پیرامونی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

902

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم زهرا باالپور فرشید مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به 
مساحت 31.85 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و 
طبقات جمعاً به مساحت 49.81 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,404,883,200(یک میلیارد و  چهارصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  
سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.      

جریمه 209.06  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/11 4/97/8391 بدوي رشت -  
استقامت 
یک - 
خیابان 
ابوذر - 
کوچه عمار 
یک - 
انتهاي 
کوچه

4-2-10108-2-1-0-0 903

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/12/11 4/97/8391 بدوي رشت -  
استقامت 
یک - 
خیابان 
ابوذر - 
کوچه عمار 
یک - 
انتهاي 
کوچه

4-2-10108-2-1-0-0 903

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/96/96 مورخ 96/12/02 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 898 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.85 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 31.85 مترمربع و در مجموع -2

.127.4 متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 49.81 مترمربع
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد-4

داراي کسري فضاي سبز به سطح 54.8 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز -5
.میباشد)

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %50 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 64.6% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 2.95 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر وبررسی دقیق فضاي سبز و 
فضاي باز موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

903

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 651,436,800(ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد و  سی و  
شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 96.94  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8393 بدوي رشت - 
استقامت - 
ك شهید 
رجایی - بن 
 بست اول

4-2-10281-13-1-0-0 904

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/19 مورخه 97/03/03 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 551.10 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  13.21 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  19.91 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  19.91 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  19.91 مترمربع 4

به مساحت  24 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  71.94درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
79.23 درصد بوده که به مقدار  7.29 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 

.ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 24.42 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.حالیه متقاضی با توجه به درخواست 

.ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد
در ضمن با توجه به نظریه واحد محترم خط پروژه وهمچنین بررسی وضع موجود به عمل 
آمده از اعیان احداثی ،جهت بررسی رعایت عقب نشینی پالك فوق نیاز به اجراي نما واتمام 
عملیات ساختمانی در زمان پایانکار بوده که جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/11/29

904

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ32 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

32 1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/18 4/97/8396 بدوي رشت - 
خیابان 
استقامت - 
نبش کوچه 
بهار - 
باشگاه 
ورزشی 
 مهرداد

4-2-10160-142-1-0-0 905

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
242634 مورخ97.12.12کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 500000000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 129.69  0
 

1200000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی اعیان بدون مجوز  1 طبقه در 1 واحد تجاري ، طبقه همکف 
1 باب مغازه  4 دهنه به  مساحت تقریبی 99.62 مترمربع ( با فعالیت صنفی باشگاه ورزشی) ، 
پیلوت به مساحت تقریبی 30.07 مترمربع  با توجه به ابعاد ستون و وجود میلگرد انتظار 
طبقه اول عملیات در حد اجراي سقف طبقه همکف متوقف و نسبت به سربندي موقت سقف 
اقدام و با مصالح بتنی در حال بهره برداري میباشد که مدارکی از بابت اعیان موجود نمیباشد 

: که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
  احداث یکباب مغازه 4 دهنه به مساحت تقریبی 99.62 مترمربع به قدمت تقریبی 7 سال -1

 
احداث پیلوت تجاري به مساحت تقریبی 30.07 مترمربع -2

واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 752 مورخ  1 -3
1397/07/08 به سطح تقریبی 32 مترمربع از اعیان در حد شمال و شرق در تعریض کوچه 10
 متري و خیابان 20 متري قرار دارد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///س.ن

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

38.34 3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/25 4/97/8403 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان پور 
باقر - بعد از 
پارك 

فرشتگان - 
نبش کوچه 

20

4-1-10511-2500-1-0-0 906

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 253095 مورخ 97/12/25 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 15.000.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 3,000,000(سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.76  0
 

225000  , 1377 احداث مغازه بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  9,837,000(نه 

میلیون و  هشتصد و  سی و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.72  1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,625,000(پنج 

میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و ضمن نقض راي بدوي به استنادتبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  361,800(سیصد و  شصت و  

یک هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.08  0.1
 

225000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12443/ن1/م4 مورخه 96/10/21وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 35مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال80 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال زمین به 
صورت یک طبقه بر روي همکف با مساحت بناي کل 70مترمربع  به شرح زیراحداث نموده 

 :اند
مساحت اعیانی در طبقه همکف 35مترمربع در یک باب مغازه به مساحت 15مترمربع  - 1
وباقیمانده مساحت 20مترمربع،  فضاي مسکونی مورد استفاده طبقه اول  میباشد. 2 - 
.مساحت اعیانی در طبقه اول به مساحت 35مترمربع در یک واحد مسکونی میباشد

از کل مساحت اعالم شده به مساحت 48مترمربع داخل تراکم و باقیمانده مساحت 22
.مترمربع خارج تراکم میباشد.وازبابت واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد

این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی در کاربري مسکونی قرار دارد. در خصوص میزان  
عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه 
ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و 
کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده ،پس ازمراجعه مالک وارائه مدارك 
.مستند موردبررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما به استناد نامه شماره 149026 مورخه 97/8/2 دبیرخانه کمیسیون ماده  صد و نامه 
153950-1397 مورخه 97/8/10 شهرداري منطقه  به مالک پرونده مذکور ، ایشان  مراجعه و 

نقشه و مدارکی ارائه نموده اند که پس از تهیه خط پروژه قابل به کارشناسی 
**********.میباشد

برابر صورتجلسه نقشه برداري به شماره نقشه 1629  مورخه 97/9/24  به مساحت 38.34 
مترمربع از اعیان  ( شامل12.90 مترمربع مورد استفاده تجاري در همکف و 25.44 مترمربع 
مورد استفاده مسکونی در طبقه همکف و طبقه اول  ) در طرح تعریض کوچه هاي 10 و 8 و 
پخ گذر قرار دارد. از کل مساحت 78.56 مترمربع بناي این ساختمان به مساحت 16.08 
مترمربع داخل تراکم و به مساحت 62.48 مترمربع خارج تراکم میباشد.این ملک  ضوابط 
121قرار دارد و در سال 77 با مصالح اسکلت بتونی R طرح تفصیلی در کاربري مسکونی
احداث گردیده وهمچنین از بابت یک واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ 

.دارد.مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم میگردد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه(افزایش سطح اشغال و حجم 
باالي تخلف) محل هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال 
خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار دارد و تخریب آن 

ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی 

طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,233,664,000(سه میلیارد و  دویست و  
سی و  سه میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 481.2  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8408 بدوي منظریه- 
انتهاي 
کوچه 
مروارید- 
نرسیده به 
کوچه کاملیا

4-3-10112-16-1-0-0 907

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/6 مورخه 97/02/26 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناي کلی 995.45 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساخمانی در مرحله اسکلت بوده و تا سقف چهارم احداث شده است. با توجه به نقشه 
برداري مسطحاتی ارایه شده توسط مالک تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به 

: شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به سطح 81.92 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 99.82 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 99.82 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 99.82 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 99.82 مترمربع -5
سطح اشغل بنا از 49.34% به 81.16% افزایش یافته است. با توجه به نقشه هاي معماري فعلی 
کسري فضاي باز به سطح 118.22 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 80 مترمربع می 
باشد. همچنین اظهارنظر در خصوص پارکینگ ها موکول به همین موضوع می باشد. پروانه 
صادره با عقب نشینی به سطح 40.84 مترمربع صادر شده است که رعایت آن و کلیه ضوابط 
منضم به پروانه در هنگام پایانکار ضروري است. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات 

/ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی می باشد./ع.ا
--------------------------------

در زمان بروزآوري این گزارش د تاریخ 98/02/24 عملیات ساختمانی به مرحله اتمام سفت 
.کاري رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
237460 مورخ1397.12.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2.925.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 585,000,000(پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 39  0
 

3100000  , 1397 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/12/07 4/97/8412 بدوي دروازه -
الکان--قرق
انی- نبش 
10 متري

4-3-10144-1-1-0-0 908

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 14 مورخ 1392/03/27 به صورت 3 
طبقه بر روي پیلوت و با زیر بناي کل 265.25مترمربع  و گواهی عدم خالف بشماره 

587485 مورخ 1394/12/13 و گواهی پایانکار بشماره 614030 مورخ 1395/03/20بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد به زیربناي 417.95 متر مربع صادر گردیده است.حالیه بعد 
از پایانکار فوق و باقدمت سال جاري (97) مشاهده گردید که بدون مجوز قسمتی از پیلوت 
به سطح 39 متر مربع  تبدیل به 2 باب مغازه گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 247,221,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  دویست و  

بیست و  یک هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 126.78  1.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8418 بدوي جاده -
الکان--بن 
بست 
یوسفی

4-3-10250-196-1-0-0 909
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 49 مورخ 1388/03/05 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 377.4 مترمربع می 
باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
:ساختمانی به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 20.67 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 106.11 مترمربع (35.37 مترمربع در هر  -2

طبقه)
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 122.67مترمربع در طبقه چهارم -3

قدمت تخلفات ساختمانی مذکور به استناد سوابق گزارش کارشناسی موجود در پرونده فنی 
.ملک، سال 1389 تخمین زده می شود

احداث آسانسور در حیاط خلوت به مساحت 14.45 مترمربع در همکف و طبقات ( 2.89  -4
مترمربع در هر طبقه) از مصالح فلزي و با قدمت سال 1397

احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به مساحت 11.21 مترمربع با قدمت سال 1397 -5

پروانه ساختمانی فاقد اعتبار است و با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و برابر جانمایی 
ارائه شده چهار واحد پارکینگ تامین می گردد. اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ 
ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی، احداث دیوارهاي پیرامونی و 
نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

909

در خصوص احداث سرویس بهداشتی به مساحت 1.2 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,680,000(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 1.2  2
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8420 بدوي استقامت1-
--کوچه 
منصف بن 
بست بهاري 
ساختمان 
 قائم

4-2-10125-85-1-3-0 910
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم 
میباشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک بدون مجوز با قدمت سال 96  برخالف قانون تملک 
آپارتمان ها  ، موتورخانه مشاعی احداثی در حیاط مشاعی(دو متر حیاط خلوت ) و قسمتی از 
زیر پله و سرویس بهداشتی و قسمتی از دو متر حیاط خلوت که خالی از اعیان بوده و، از 
بابت جمیع موارد داراي پایانکار بوده ،اقدام به تبدیل و احداث تجاري به مساحت 18.59 
مترمربع نموده است.همچنین قسمتی از دو متر حیاط مشاعی به سطح 1.20 مترمربع را 
سرویس بهداشتی احداث نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. به 
هنگام بازدید بنا به گفته مالک تغییرات توسط مالک همین طبقه صورت گرفته است.برابر 
.پایانکار عقب نشینی ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*********************************************************
**************************

احتراما پالك فوق داراي راي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد به صورت تخریب مغازه 
و جریمه براي سرویس بهداشتی می باشد و تا کنون تخریب صورت نگرفته و به جهت 

.دریافت عوارض درآمدي به مرحله بعد ارسال می گردد

910

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي 
را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به 
مبلغ  10,987,200(ده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 6.54  0.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8424 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-حم
یدیان-سوپ
ر باران

4-2-10237-16-1-0-0 911

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی براي 

تبدیل مسکونی طبقه اول به تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 829,752,000
(هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 98.78  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقه دوم و انباري ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا از آنجاییکه اضافه بناي 
مربوط به زیرشیروانی در بند دیگري مورد حکم واقع شده بنابراین راي بدوي ضمن 

تایید ضریب جریمه(1.75 برابر مندرج در راي بدوي) وکاهش متراژ از 62.66 به 56.12
 مترمربع با جریمه به مبلغ 327,171,600(سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال،  تایید می گردد.

جریمه 56.12  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8424 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-حم
یدیان-سوپ
ر باران

4-2-10237-16-1-0-0 911

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ومشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید از 
محل، با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و غیر قابل جبران به مالک وارد می 
سازد، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه تجاري همکف حکم  به پرداخت جریمه با 

اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  450,072,000(چهارصد و  پنجاه میلیون 
و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.65  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/111-96/12/13 به صورت دو طبقه 
بر روي پیلوت  و پیلوت شامل یک باب مغازه به زیر بناي کلی 395.4 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلف به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 21.80 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري به سطح 44.65 مترمربع (به صورت تبدیل پیلوت به تجاري) -2
 تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 98.78 مترمربع -3

 اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 33.65 مترمربع -4
 اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 6.54 مترمربع -5

مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 0.67 (به دلیل احداث انباري باالي 5 متر ) -6
دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -7

قابل ذکر است کسري پارکینگ اعالم شده به کسر پارکینگ تجاري خریداري شده هنگام 
صدور پروانه می باشد.بالکن تجاري در طبقه اول به راه پله مشاعی مسکونی راه ارتباطی 
دارد که در صورت موافقت با با باکن مسدود نمودن دسترسی بالکن به راه پله الزامی می 
باشد.شیب بندي بام به صورت نامتعارف اجرا شده و در قسمت انباري احداث شده ارتفاع آن 
2.30 متر می باشد.سطح اشغال از 59.33 درصد به 75.45 درصد افزایش یافته است.عقب 
نشینی ندارد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 

.در هنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

911

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقاي حمید یگانه کلور نسبت به راي بدوي شماره 
4/96/4343-18/09/96 صادره از شعبه یک کمیسیون ماده صد شهرداري رشت، که 

از سوي شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970904301752 مورخ 97/09/26ضمن نقض راي صادره از این کمیسیون ، 
پرونده جهت رسیدگی مجدد به این شعبه ارجاع گردید، اعضاي کمیسیون پس از 
بررسی مجدد پرونده و دعوت از مالک و ارائه توضیحات الزم، با توجه به محتویات و 
مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل تراکم ، منطبق با موازین 
قانونی اصدار یافته لذا باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي بدوي، با 

جریمه به مبلغ 57,474,000(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  چهار هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 185.4  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8425 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
حافظ 
اباد-ك 
شهید دانش 
حجتی - بن 

بست 22

4-1-10412-16-1-0-0 912

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

332,940,000(سیصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 107.4  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و تایید استحکام ساختمان 
بموجب نظریه شماره 181532 مورخ 96/09/11 ، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 501,161,500(پانصد و  یک 
میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.38  1.75
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث بدون مجوز بر روي زمینی به مساحت 
تقریبی 120 متر مربع و  به صورت سه طبقه روي پیلوت با زیر بناي کلی 280 متر مربع می 
باشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن آرمه بوده و عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري 

:میباشد. وضع موجود ساختمان به شرح  ذیل میباشد
همکف به مساحت تقریبی 70 مترمربع به صورت پیلوت. 2-طبقه اول و دوم و سوم هر  -1
طبقه به مساحت تقریبی 70 متر مربع و در مجموع سه طبقه به مساحت 210 متر مربع.  از 
.اعیانات به مساحت 166 متر مربع داخل تراکم و 114 متر مربع خارج تراکم میباشد

به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر 
در خصوص ابعاد و تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي 
معماري متعاقبا اعالم خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از تهیه خط پروژه 

امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 31326 مورخ **********
1396/02/21 مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك نسقی به مساحت 123.6 مترمربع بدون 
مجوز  یک باب ساختمان مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی به 
زیربناي کلی 385.18 مترمربع احداث گردیده و فاقد کسري پارکینگ میباشد.ساختمان از 
جنس اسکلت بتن آرمه با قدمت تقریبی سال 95میباشد..برابر خط پروژه شماره 592 فاقد 
عقب نشینی بوده..از اعیانات به سطح 185.4 متر مربع داخل تراکم و به سطح 199.78 متر 
مربع خارج از تراکم بوده که از این مقدار به سطح 92.38 متر مربع به صورت یک طبقه مازاد 

*************.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

912

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی(k=65000 )ساختمان مندرج در 
راي بدوي را به ضریب 0.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ 
جریمه به مبلغ  641,875(ششصد و  چهل و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 19.75  0.5
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/11 4/97/8427 تجدید 
نظر

رشت - 
شهرك 

قدس  - 10
متري 
چهارم - 
جنب پالك 

5

4-3-10140-9-1-0-0 913

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

واما درخصوص تخلف مربوط به احداث طبقه مازاد،با توجه به معاینه اعضا کمیسیون از 
محل مربوطه و اینکه مشاهدات داللت بر احداث طبقه مازاد در محل ندارد بلکه 
نامبرده قسمت زیرشیروانی را تبدیل به انباري مسکونی نموده است لذا با توجه به 

مراتب مذکور و اینکه بناي اعالمی معد براي سکونت نبوده بلکه صرفاً قابلیت استفاده 
به شکل انباري را دارد لذا با تقلیل ضریب اعالمی از 2.25 به 0.5 و ضریب ارزش 

معامالتی انباري مسکونی(K=700000)دادنامه تجدیدنظر خواسته با مبلغ 16,054,500
(شانزده میلیون و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد) ریال اعالم می گردد.

جریمه 45.87  0.5
 

3300000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1397/12/11 4/97/8427 تجدید 
نظر

رشت - 
شهرك 

قدس  - 10
متري 
چهارم - 
جنب پالك 

5

4-3-10140-9-1-0-0 913

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کپی سند مالکیت موجود در پرونده بایگانی بصورت خانه و 
محوطه بمساحت 175 متر مربع میباشد . داراي اعیان بصورت ساختمان 2 اشکوبه در 1 واحد 
مسکونی با زیربناي 156 متر مربع ( هر طبقه 78 متر مربع ) داراي پروانه ساختمانی بشماره 
148-1364/02/17 میاشد . بعد از آن مالک اقدام به احداث بازانداز بمساحت 19 متر مربع 
نموده که از بابت آن داراي سوابق پرداخت خالف میباشدو به همین صورت  بالمانع بشماره 
4/33/602318-1393/03/05 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 دریافت نموده اند . حالیه به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک اقدام به تخریب سایبان و  به توسعه بناي 

: مسکونی به شرح زیر با قدمت در سال 1397 نموده اند
توسعه بناي مسکونی بمساحت 16.77 متر مربع در همکف -1

 توسعه بناي مسکونی بمساحت 2.98 متر مربع در اول -2
احداث طبقه مازاد در طبقه دوم بصورت تبدیل زیرشیروانی به مسکونی بمساحت  -3

  45.87 متر مربع
از بابت تخلفات ساختمانی داراي اخطاریه بشماره 3/319/ن-1397/05/17 و اخطاریه بشماره 
3/303/ن-1397/05/13 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به استناد خط پروژه 

بشماره 1585 فاقد عقب نشینی میباشد ./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي امید اکبري مالسرائی نسبت به راي بدوي به شماره فوق 
الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از 
اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.75 به 
یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ   727,817,000(هفتصد و  بیست 

و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفده هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 221.51  1
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8433 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-شه
ید 

جوادزاده-
ك شهید 
تاش

4-3-10042-42-1-0-0 914

در خصوص کسري پارکینگ و افزایش تعداد واحد راي بدوي عیناً تایید می گردد. ردتخلف 51  0
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي عیناً تایید می گردد. جریمه 111.36  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 68 مورخ 92/12/24 با زیر بناي کل 428.75 مترمربع در 4/5 طبقه صادر گردیده 
است که در تاریخ 93/04/12 پروانه اصالح شده و زیر بناي پروانه به 442.6 مترمربع افزایش 
یافته است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد.برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي اضافه بنا به صورت
اضافه بنا بنا در همکف به سطح 37.47 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.69 مترمربع  -1

.به صورت سایبان بتنی متصل به ساختمان میباشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29.74 مترمربع -2
 اضاه بنا در طبقه دوم به سطح 29.74 مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 29.74 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه چهارم که با طبقه سوم تشکیل یک واحد را می دهند به سطح 25.4  -5

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد به صورت احداث یک چشمه اطاق در طبقه پنجم منضم به واحد  -6
طبقه سه و چهارکه مجموعا تشکیل یک واحد را می دهند  به سطح 69.42 مترمربع که از 

این مقدار به سطح 35.84 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد
(قابل ذکر است در پروانه به مساحت 13.85 مترمربع به صورت انباري در زیرشیروانی جزء 

پروانه بوده که اکنون به طبقه مازاد تبدیل شده است)
داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت موافقت با سایبان  -7

احداثی فاقد کسري پارکینگ می باشد
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 111.36  -8

 مترمربع
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد -9

با توجه به احداث بنا به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت، ایستگاه مشترك آتش نشانی اجراء 
.نشده است

مسیر عبور پارکینگ هاي شماره 1 و 2 و 3 از زیر فضاي راه پله صورت می گیرد که ارتفاع 
.آن 2.15 متر می باشد

.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد
سطح اشغال از 46.46 درصد به 74.27 درصد افزایش یافته که این افزایش با توجه به 
سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ در همکف می باشد بدون احتساب سایبان سطح 

.اشغال به 68.69 درصد افزایش یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
196614 مورخ97.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 124.250.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 24,850,000(بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.75 455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 4/97/8435 بدوي ج -
الکان--ك 
مسعودي-
ساختمان 
تک 2005

4-3-10147-9-1-3-0 915

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول میباشد.برابر 
پروانه و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی میباشد.در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون 
مجوز با قدمت تقریبی سال 90 اقدام به تبدیل انباري مسکونی (قطعه 26 تفکیکی) به 
مساحت 17.75 متر مربع به یک باب مغازه نموده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مغازه 
فوق داراي فعالیت صنفی به شغل سوپر مارکت میباشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ 
.استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
باستناد نامه شماره 97/279 مورخ 97/10/11  کارشناس رسمی دادگستري (مهندس ***
***.بهرام فرقان) و بنا بر اظهار نظر ایشان سال وقوع تخلف سال85 میباشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  916,987(نهصد و  شانزده هزار و  نهصد و  هشتاد و  
هفت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 41.8  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8437 بدوي -
حمیدیان-ز
-لیخاي اول

4-2-10256-4-1-0-0 916

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به اینکه ملک در کاربري مسکونی واقع 
شده، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي 
خارج تراکم ، به مبلغ  1,776,938(یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار و  

نهصد و  سی و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 16.2  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

5.  0
 

219375  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 170 مترمربع قطعه 195 تفکیکی  که از 
بابت اعیان به صورت یک ونیم طبقه در یک واحد مسکونی داراي بالمانع شماره 

2/33/29844 مورخه 78/11/28 میباشد.برابر خط پروژه شماره 623 موجود در سامانه 
پالك فوق به مساحت تقریبی 0.50 مترمربع در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد.به صورت 
خالف اقدام به افزایش زیربناء مسکونی به مساحت 40 مترمربع در همکف نموده(به مساحت 
13 مترمربع از آن به صورت تبدیل پیلوت به مسکونی ومابقی به مساحت 27 مترمربع به 
صورت احداث با مصالح بلوکی در حیاط میباشد)وهمچنین اقدام به احداث سایه بان فلزي 
در محوطه به مساحت 18 مترمربع هر دو به قدمت تقریبی 17  سال نموده است که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد.به مساحت 
41.80 مترمربع از اعیان احداثی داخل تراکم ومابقی به مساحت 16.20 مترمربع خارج تراکم 

میباشد.///ي.ث...97/12/05

916

ضمنا با توجه به تخریب بناي مسکونی و تجاري ، کسري پارکینگ منتفی اعالم 
میگردد .

ردتخلف 275  0
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/18 4/97/8438 رسیگی 
 مجدد

بلوار -
شهداي 
گمنام--جان
بازان

4-1-10441-18-1-0-0 917
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط دبیرخانه کمیسیون ماده صد منطقه، یک قطعه زمین فاقد سند 
مالکیت رسمی  که بر روي آن  یک باب ساختمان چهار طبقه روي هفت دهنه مغازه در 
صددرصد سطح اشغال زمین بدون اخذ مجوز از شهرداري احداث گردیده است. از آن جایی 
که از داخل ملک بازدید نشده و هیچ گونه مراجعه اي از سوي مالک یا ذینفعان انجام نگرفته 
است و تا بدین لحظه هیچ گونه مدارك و مستندات فنی در خصوص احداث بنا و نقشه هاي 
ساختمانی ارائه نشده است. لذا هیچ گونه اظهار نظر قطعی در خصوص زیربناي احداثی و 
تعداد واحدهاي تجاري و مسکونی احتمالی و کسري پارکینگ ها امکان پذیر نمی باشد. 
شایان ذکر است ساختمان مذکور در مرحله احداث طبقه اول داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/93/691 مورخ 1393/10/06 بوده که به تخریب بنا 
محکوم گردیده است. پس از آن داراي راي شعبه هفتم دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9609970955701301 مورخ 1396/04/19مبنی بر حکم به ورود شکایت می باشد. شایان ذکر 
است راي مذکور دیوان عدالت اداري بر اعاده پرونده به کمیسیون ماده صد و تکلیف 
کمیسیون مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی دادگستري سه نفره داللت دارد. 
علیرغم صدور قرار کارشناسی و ابالغ قانونی به مالک هیچ گونه همکاري منتج به گزارش 
کارشناسان رسمی از سوي مالک یا ذینفعان صورت نپذیرفته است. حالیه بنا به درخواست 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مقادیر تقریبی تخلفات ساختمانی با توجه به برداشت 

:غیابی به شرح زیر می باشد
احداث چهار طبقه مسکونی بدون مجوز، مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 440 مترمربع-1

احداث هفت دهنه مغاره بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی 98 مترمربع -2
احداث راه پله مسکونی در همکف به مساحت تقریبی 12مترمبع -3

هفت واحد کسري پارکینگ تجاري -4
چهار واحد کسري پارکینگ مسکونی -5

هرگونه انطباق ملک با طرح تفصیلی مستلزم تعرفه ملک از سوي متقاضی و انعکاس نقشه 
برداري ارائه شده بر روي طرح تفصیلی می باشد.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد

917

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

381,535(سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  پانصد و  سی و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 69.37  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8442 بدوي فلکه گاز-به 
طرف جاده 
الکان سمت 
راست کوچه 
عمادیه

4-3-10329-143-1-0-0 918

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.64 55000  , 1369 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت اعمال تبصره یک به استناد تبصره 2 و با 
لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ 
جریمه به مبلغ 1,033,725(یک میلیون و  سی و  سه هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج) 

 ریال صادر می گردد.

جریمه 12.53  1.5
 

55000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک باب خانه دوبلکسی  و محوطه  به مساحت  90.35 
مترمربع مطابق سند مفروزي (ماده 147) داراي اعیان بدون مجوز با قدمت سال 69 با مصالح 
آجري و بلوکی به زیربناي 81.9  مترمربع که از اعیان به سطح 69.37  مترمربع داخل تراکم 
و به سطح 12.53 مترمربع خارج تراکم می باشد.به استناد خط پروژه شماره 1234به مساحت 
1.22مترمربع از عرصه و به مساحت 2.42 مترمربع ازاعیان در تعریض کوچه 8 متري حد 

.شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل پیلوت به مسکونی و اضافه بناي همزمانساز با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 24,547,200(بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  

هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.88  1
 

150000  , 1374
 , 1380

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/14 4/97/8445 بدوي بلوار -
افتخاري-ك
وي دا نش 
حجتی-کوچ
ه رستمی

4-1-10515-27-1-0-0 919

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.16  0
 

303750  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 427 مورخ 74/12/01 و بعد از آن 
اصالح پروانه مورخ 76/5/23 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی و پایانکار به 
شماره 5015 مورخ 77/4/7 صادر گردیده است.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک 
بدون مجوز با قدمت تقریبی سال 80 اقدام به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 
65.2 متر مربع نموده است.همچنین داراي توسعه بنا به سطح 8.72 متر مربع میباشد.(قابل 
ذکر است در زمان صدور پروانه و پایانکار زیربناي راه پله و راهرودر  طبقه همکف و اول 
محاسبه نگردیده بود که با این وجود داراي 13.96 متر مربع اضافه بناي همزمانساز نسبت به 
پایانکار صادره میباشد.)داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 
1565 مورخ 97/11/27 به سطح 4.16 متر مربع از عرصه در تعریض معبر 10 متري حد جنوب 
قرار دارد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

919

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 204,000,000(دویست و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/21 4/97/8460 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-م
سجد 
الغدیر-اول 
بلوار-سمت 
-راست

4-2-10233-19-1-0-0 920

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.6  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره196549 مورخ 97.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2.834.800.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 566,960,000(پانصد و  شصت و  شش 

میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 137.8  0
 

1020000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند مالکیت (قطعه 82 تفکیکی)یک قطعه زمین به مساحت 
220 متر مربع  مشتمل بر یک باب خانه ویالیی و یک باب مغازه میباشد که از بابت اعیان 
مسکونی به سطح 101متر مربع و مغازه به سطح 29 متر مربع داراي بالمانع به شماره 

2/33/15298 مورخ 1386/7/20 بوده و بعد از آن از بابت تخلفات 1-احداث بارانداز تجاري 
به سطح 24 متر مربع 2- سرویس بهداشتی تجاري به سطح 1.8 متر مربع 3- انباري تجاري 
به سطح 5.3 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 5859 مورخ 88/4/13 
میباشدکه نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه مالک با قدمت تقریبی سال 91 و 
بدون مجوز با جمع آوري بارانداز تجاري و تبدیل آن به  سازه جدید و یکپارچه نمودن کل 
اعیانات اقدام به تبدیل پالك فوق به یک باب مغازه تجاري به زیر بناي 216.9 متر مربع 
نموده است و از بابت آن داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابر خط پروژه 
شماره 832 به سطح 1.6 متر مربع از اعیان در تعریض خیابان 30 متري حد جنوب قرار 
دارد.قابل ذکر است ملک فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 مورخ 96/12/23 مبنی بر 

.تخریب میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 6499 مورخ 97/05/28 مبنی بر ****
مغایرتهاي گزارش شهرداري و بالمانع هاي صادره پیشین ، عین گزارش فوق تائید 

*****.میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 233420 مورخ 97/12/02 مبنی ****
بر بررسی مجدد قابل ذکر است که مکان بازدید شده برابر سند مالکیت (قطعه 82 

تفکیکی)یک قطعه زمین به مساحت 220 متر مربع  مشتمل بر یک باب خانه ویالیی و یک 
باب مغازه میباشد که از بابت اعیان مسکونی به سطح 101متر مربع و مغازه به سطح 29 متر 
مربع داراي بالمانع به شماره 2/33/15298 مورخ 1386/7/20 بوده و بعد از آن از بابت 

تخلفات 1-توسعه بناي تجاري به مساحت 19 متر مربع  داراي صورتجلسه مورخ 86/05/01 و 
از بابت: 2-احداث بارانداز تجاري به سطح 24 متر مربع 3- سرویس بهداشتی تجاري به 
سطح 1.8 متر مربع 4- انباري تجاري به سطح 5.3 متر مربع داراي دستور شماره 9457 
مورخ 88/04/20 مبنی بر پرداخت کل مبلغ خالف بوده  که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات 
میباشد.حالیه مالک با قدمت تقریبی سال 91 و بدون مجوز با جمع آوري بارانداز تجاري و 
تبدیل آن به  سازه جدید و یکپارچه نمودن کل اعیانات اقدام به تبدیل پالك فوق به یک 
باب مغازه تجاري به زیر بناي 216.9 متر مربع نموده است و از بابت آن داراي 4 واحد کسري 
پارکینگ تجاري میباشد.(قابل ذکر است که از این مقدار به سطح 79.1 متر مربع داراي 

920

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



سوابق بوده که در گزارش به آنها اشاره گردیده است و مابه التفاوت خالف ساختمانی به 
سطح 137.8 متر مربع میباشد)و داراي  برابر خط پروژه شماره 832 به سطح 1.6 متر مربع از 
اعیان در تعریض خیابان 30 متري حد جنوب قرار دارد.قابل ذکر است ملک فوق داراي راي 
بدوي کمیسیون ماده 100 مورخ 96/12/23 مبنی بر تخریب میباشد.مراتب جهت صدور 

*****.دستور مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي سیدناصر عظیمی 
عثماوندانی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا 
سوم هر یک به مساحت 31.56 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به 
مساحت 8.49 مترمربع و در طبقات  هر یک به مساحت 8.47 مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 941,623,200(نهصد و  چهل و  یک میلیون و  

ششصد و  بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 160.14  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8464 بدوي مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اول

4-3-10042-4-1-0-0 921

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/67 در تاریخ 97/06/24 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 566.28 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح 

:زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.56  مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.56 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.56 مترمربع -4

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم ) به مساحت  160.38 مترمربع -5
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -6
مجموعا به مساحت 33.9 مترمربع (به سطح 8.49 مترمربع در همکف و به سطح 8.47 

مترمربع در طبقات اول تا سوم)
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -7

به سطح 29.4 مترمربع در زیرشیروانی نسبت به پروانه کاهش بنا دارد. سطح اشغال بنا از 
55% به 76.21% افزایش یافته است. با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده کسري فضاي 
باز به سطح 51.6 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 40 مترمربع دارد. فعال پارکینگ 
رعایت می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در 
حد نازك کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع 
پارکینگ و دیوارحایل بام و عقب نشینی قید شده در پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. 

//ع.ا

921

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم فاطمه مهدوي موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
مبنی بر توسعه بناي تجاري به مساحت 136.97 مترمربع و احداث بالکن تجاري به 
مساحت 92.65 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري وفق مقررات صادر و  پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
241605-97.12.11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15،106،800،000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,021,360,000
(سه میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید. ضمناً در خصوص فضاي باز که از سوي شهرداري به عنوان تجاري گزارش 

گردیده، تخلفی احراز نگردید و مبلغ مذکور به کسر مساحت فضاي باز محاسبه شده 
است.

جریمه 268.32  0
 

3360000  , 1396 بالکن بدون پروانه 1397/12/14 4/97/8467 بدوي -
حمیدیان-با
التز ار 
مسجد 
الغدیر 
-روبروي 
خیابان 
دانشگاه - 
جنب 
باشگاه 
پاسارگاد

4-2-10236-21-1-0-0 92
2

در خصوص 5 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده  توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/133 مورخ 
1396/12/22 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت 
475.25 مترمربع دریافت نموده ، حالیه مالک با حدف طبقات اول و دوم ساختمان از آن 
بصورت کامالً تجاري (بصورت فروشگاه مواد غذایی جانبو ) با زیربناي تقریبی 273.62 
مترمربع در حال  بهره برداري میباشد که  که براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده 

:  توسط متقاضی خالف واضافه بنا خارج از تراکم به شرح زیر میباشد
   توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 136.97 مترمربع -1

 احداث بالکن تجاري به سطح 92.65 مترمربع-2
پنج واحد کسري پارکینگ تجاري دارد-3

.داراي  فضاي باز تجاري به سطح 38.7 مترمربع میباشد -4 
 سطح اشغال مطابق پروانه 59.97% بوده وحالیه به مقدار 78.05% افزایش یافته است -5 
کسري فضاي باز و فضاي سبز ندارد و قسمتی از 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري به طول 
3.84 متر به دلیل احداث راه پله و آسانسور در حیاط رعایت نگردیده لیکن به دلیل نبود 
بازشو اشرافیت به ملک مجاور وجود ندارد ، ملک مذکور فاقد عقب نشینی میباشد ، با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار متراژ زیر بناي قید شده 
در جدول کاربریها  مجدداً قابل بررسی قرار خواهد گرفت ، مراتب جهت اقدامات بعدي 

  تقدیم میگردد.///.س.ن

92
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 56,313,600(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.76  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8471 بدوي جاده -
الکان--مبر
هن - همراه

4-3-10239-27-1-0-0 92
3
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساحتمانی مرحله اول به شماره 85-96/11/21 به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت به زیربناي کلی 577.05 مترمربع صادر گردیده است.در مرحله احداث 
سقف طبقه دوم بدون تخلف ساختمانی ،گواهی عدم خالف به شماره 648036-97/03/08را 
دریافت نموده است.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد
مازاد بر تراکم به سطح 8.38 مترمربع در همکف ( به صورت سایه کنسول طبقه سوم در  -1

 همکف)
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.38 مترمربع (به صورت احداث کنسول به سمت حیاط  -1

(
: توضیحات ***

داراي کاهش بنا در همکف و طبقات اول و دوم و زیر شیروانی مجموعا به سطح 6.96  *
.مترمربع نسبت به پروانه صادر شده می باشد

با توجه به سایه کنسول ایجاد شده در همکف  سطح اشغال از 55 درصد به 59 درصد  *
افزایش یافته است

با توجه به عدم تغییر در چیدمان پارکینگ همانند نقشه هاي صدور پروانه ، کسري  *
.پارکینگ ندارد.لذا اظهار نظر نهایی پس از اجراي کف و نصب درب قابل بررسی می باشد

هنگام صدور پروانه عملیات ساختمانی به سطح 7.62 مترمربع در تعریض قرار دارد که در  *
.هنگام پایانکار قابل بررسی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما بر روي فوق پروانه ساختمانی به شماره 85 مورخ 96/11/21 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 577.05 مترمربع صادر شده است.ساختمان در 

:مرحله بهره برداري بوده و از بابت تخلفات ذیل
مازاد بر تراکم به سطح 8.38 مترمربع در همکف ( به صورت سایه کنسول طبقه سوم در  -1

 همکف)
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.38 مترمربع (به صورت احداث کنسول به سمت حیاط  -2

(
داراي گواهی عدم خالف به شماره 654357 مورخ 98/03/09 بوده و بعد از آن خالفی 
مشاهده نگردیده است.حالیه متقاضی درخواست صدور پایانکار ساختمانی را دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 26,272,500(بیست و  شش میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار و  

پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.78  1.25
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/18 4/97/8473 بدوي رشت 
-جاده 
رشت به 
فومن- 
حافظ آباد 
فرشته

4-1-10508-48-1-0-0 92
4

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 64 مورخه 94/11/18 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و با زیر بناء 254 مترمربع صادر شده ومتعاقب آن داراي 
گواهی عدم خالف به شماره 614110 مورخه 1395/03/18 به صورت فاقد خالف زیربنائی  می 
باشد.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ومتقاضی تقاضاي گرفتن پایانکار را دارد.عقب 
نشینی رعایت شده است.برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر نظام 

:مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.44 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.44 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.44 مترمربع-3

به دلیل کاهش مساحت راه پله وتبدیل آن به بناي مفید در طبقات ، به مساحت 2.46 -4
مترمربع داراي بناي خارج تراکم میباشد

در ضمن داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 4.90 مترمربع است.دیوار هاي 
پیلوت در حد شمالی پالك فوق سنگ کاري شده است.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/12/05

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا اسرافیلیان نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه 
رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري اضافه بنا در همکف به مساحت 8.61 مترمربع و در طبقات اول تا 
سوم هر یک به مساحت 21.56 مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 35.26 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.4 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف 
به مساحت 1.44 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  556,365,600(پانصد و  پنجاه و  

شش میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 111.39  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8476 تجدید 
نظر

رشت - سه 
راه المپ 
سازي کوچه 
حجت پالك 

9 و 51

4-3-10010-1-1-0-0 92
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 111 مورخه 94/12/27 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناء 828.10 مترمربع  وهمچنین تمدید پروانه 

ساختمانی به شماره 111 مورخه 95/12/28 بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي 
وآجرچینی میباشد وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه 

:  شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 8.61  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  21.56 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 21.56  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 21.56  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  35.26 مترمربع -5
به مساحت  1.40 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در طبقه -6

زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)
به مساحت 1.44  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در طبقه همکف
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 64.94 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
68.36 درصد بوده که به مقدار  3.42 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 30.08  مترمربع در 
طبقه زیرشیروانی داراي کاهش بنا میباشد.تعداد واحدهاي مسکونی از 8 به 4 واحد 

مسکونی کاهش یافته است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 

گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد 
که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/11/28
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط 

شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 29,317,187(بیست و  نه 

میلیون و  سیصد و  هفده هزار و  یکصد و  هشتاد و  هفت)  ریال محکوم می گردد.و 
در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

جریمه 13.36  2.5
 

455625  , 1386
 , 1390

توسعه بناي تجاري 1397/12/18 4/97/8483 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
-ي زاده

4-3-10032-29-1-1-0 92
6

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، ششدانگ یکباب مغازه واقع در طبقه همکف به مساحت 
23.67 به انضمام بالکن به مساحت 6.75 مترمربع (با فعالیت صنفی فروش ظروف یکبار 
مصرف ) داراي بالمانع شماره 2/33/84073 مورخ 1390/10/21 میباشد حالیه (براساس نقشه 
: برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی ) داراي تخلفات بشرح زیر میباشد

اضافه بناي همزمانساز تجاري به سطح 1 مترمربع با قدمت تقریبی 11 سال -1
توسعه بالکن تجاري به مساحت 10.36 مترمربع با قدمت تقریبی 7 سال -2

به استناد خط پروژه شماره 2105 مورخ 1397/12/04 به سطح تقریبی 2 مترمربع از اعیان 
مغازه مذکور در تعریض معابر 35 و 12 متري قرار دارد ، مراتب جهت بررسی و دستور 

مقتضی به حضور ارسال می گردد.///س.ن
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 123,255,338(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  

پنجاه و  پنج هزار و  سیصد و  سی و  هشت) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 65.19  1.5
 

303750  , 1382
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8485 تجدید 
نظر

جاده 
فومن-زمین
هاي 

مختاري-نب
-ش پارك

4-1-10737-4-1-0-0 92
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 3,353,000(سه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار ) ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 9.58  0.5
 

700000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص افزایش تعداد واحد 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته  لذا راي بدوي عینا تایید میگردد

ردتخلف 7 1440000  , 1391 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کسري 
پارکینگ با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب2 به ضریب 1
) جریمه بمبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباب ساختمان به صورت سه طبقه بر روي پیلوت که از بابت 
احداث ساختمان سه طبقه در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 569.09 مترمربع داراي 
پروانه و پایانکار به شماره هاي 464-82/06/09 و 45823-84/03/30 می باشد .طی بازدید 
مشاهده گردید مالک برخالف قانون تملک آپارتمان ها ،در سال 91  اقدام به تخریب انباري 
ها در زیر پیلوت نموده و قسمتی از پیلوت و دو واحد پارکینگ متعلق به طبقات  را به 
سوییت مسکونی تبدیل نموده و یک باب  انباري و سرویس  نیز در حیاط مشاعی احداث 
گردیده است.برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي تخلفات به صورت زیر می 

: باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 54.89 مترمربع با قدمت سال 91 -1

 احداث انباري در حیاط مشاعی به سطح 6.29 متصل به ساختمان با قدمت سال 91 -2
احداث سرویس بهداشتی به سطح 3.29 مترمربع در حیاط مشاعی با قدمت سال 91 -3

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 2.60 مترمربع  به صورت همزمانساز (راي کمیسیون  -4
سال 82)

اضافه بنا در طبقات 1و2 و3  مجموعا به سطح 7.7 مترمربع به صورت همزمانساز (راي  -5
کمیسیون سال 82)

افزایش تعداد واحد از 5 واحد به 7 واحد (عالوه بر احداث سوییت ، طبقه اول نیز از یک  -6
واحد به دو واحد مسکونی تبدیل شده است)

با توجه به ضوابط زمان تخلف داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژه 
شماره 404-97/06/15 و پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث دوباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 230474 مورخ 97/11/28 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 994250000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 198,850,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 35.93  1.5
 

1800000  , 1380
 , 1397

احداث مغازه بدون مجوز 1397/12/14 4/97/8490 تجدید 
نظر

اول عینک -
 - خ شهید 
پور باقر - 
مقابل پارك 
 فرشتگان

4-1-10738-8-1-0-0 92
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
75,726,562(هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار و  پانصد و  

شصت و  دو) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  1.5
 

219375  , 1380
 , 1397

مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12821/ن1/م4 مورخه 97/05/6وطی بازدید و کارشناسی به 
عمل آمده این ملک ، داراي پروانه ساختمانی به شماره 68مورخه 21/3/ 75به صورت یک 
باب خانه به مساحت 80 مترمربع ویک باب مغازه به مساحت 13.5 مترمربع و بالمانع شماره   
4/33/640239 مورخه  1396/1/15 میباشد. واین مغازه مورد استفاده واحد صنفی 

سوپرمارکت است .برابر وضع موجود، مالک در سال 94 قسمتی از اعیان مسکونی را  که به 
مساحت تقریبی حدود 20 مترمربع میباشد را بدو مجوزتخریب وتبدیل به یک واحد تجاري 
که حالیه مورد استفاده واحد صنفی بستنی فروشی میباشد نموده اند.همچنین مجددا 

درسال جاري 97 در حال احداث یک باب مغازه بدون مجوز با مصالح بنایی آجري به مساحت 
تقریبی 21 مترمربع میباشند که در مرحله شناژطبقه همکف قرار دارد .واز بابت این دو باب 

.مغازه بدون مجوز دو ایستگاه کسري پارکینگ دارد
قرار دارد و هر دو باب مغازه درحال احداث که به  R121 این ملک در کاربري مسکونی
مساحت 41 مترمربع میباشد.خارج تراکم میباشد. بررسی بیشتردر خصوص کاربري و 

مقدارعقب نشینی ها منوط به ارائه مدارك و مستندات از سوي مالک میباشد. مراتب جهت 
صدور دستورات مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************

**************************************************

احتراما درپی اخطاریه شماره 3/33/645615 مورخه 97/5/30  دبیر محترم دبیرخانه 
کمیسیون ماده صدو در پی مراجعه وارائه مدارك مستند توسط مالک این ملک قطعه زمینی 
داراي سند مالکیت به مساحت عرصه ي 183 مترمربع میباشد که برابر پروانه ساختمانی  

صادره به شماره 68 مورخه 75/3/21 داراي اعیانی به مساحت 80 متر مربع  که شامل 66.50
 مترمربع  در یک واحد مسکونی و 13.5 مترمربع یک باب مغازه که حالیه مورد استفاده شغل 
بستنی فروشی و داراي پایان کار ساختمان به شماره 12405 مورخه 77/5/25 میباشد. برابر 
وضعیت موجود و نقشه برداري ارائه یک باب مغازه در ضلع جنوب غربی این ملک با مصالح 
سنگ بلوکی و سقف شیروانی فاقد بالکن با قدمت 17 سال ساخت در سال 80 با مساحت 
بناي 14.75 مترمربع که حالیه مورد استفاده واحد صنفی نوشت افزارمیباشد احداث گردیده 
است . وهمچنین یک باب مغازه درسال جاري 97 در ضلع شمال غربی این ملک با مصالح 
آجري با مساحت بناي 21.18 مترمربع که به به لحاظ پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله 
شناژ میباشد در حال احداث است. اعیان هر دو باب مغازه خارج تراکم میباشد.و برابر ضوابط 

.پارکینگ ،مغازه نوساز در حال احداث یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد
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قرار دارد در  R121 برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک درکاربري مسکونی باکدپهنه
خصوص میزان  دقیق عقب نشینی نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط پروژه 
ونقشه بردار میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد.برابر خط پروژه 
منعکس گردیده توسط کارشناسان محترم واحد نقشه برداري بر نقشه که پیوست پرونده 

 .میباشد این ملک فاقد هر گونه عقب نشینی میباشد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 
جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد وبا توجه به اخذ رضایتنامه از سایر مالکین، به 

لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب 
نظریه شماره 232329 مورخ 97/11/30 (ثبت دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 1.750.000.000ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 350,000,000(سیصد و  

پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.39  0
 

3100000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1397/12/14 4/97/8491 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-جوا
دزاده-نبش 
اصغرتاش

4-3-10040-51-1-0-0 92
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 245-83/06/24 و پایانکار شماره 
5776-85/06/24 صادر شده است. بر اساس بازدید و برابر نقشه هاي ارایه شده، مالکِ 
پارکینگ قطعه 18 تفکیکی ، در سال 96 اقدام به تبدیل آن به یک باب  مغازه به مساحت 
31.39 مترمربع نموده است. همچنین برابر بند 2 نامه شماره 15777-94/02/14 صادره از 
معاونت معماري و شهرسازي ، مشمول یک واحد کسري پارکینگ تجاري است. مغازه فوق 
فعالیت صنفی ندارد. (الزم به توضیح است ساختمان فوق برابر صورتمجلس تفکیکی شماره 
19792-85/03/28 به صورت 6 قطعه آپارتمان ، 6 قطعه پارکینگ و 6 قطعه انباري تفکیک 
شده است که 5 قطعه از آپارتمانها به 4 قطعه پارکینگ و 5 قطعه انباري منضم شده و سند 
مجزا دریافت نموده اند که اقرارنامه مالکین فوق در این خصوص ضمیمه می باشد. حالیه یک 
قطعه آپارتمان ، یک قطعه انباري و دو قطعه پارکینگ به صورت تفکیکی باقی مانده و تا 
کنون اخذ سند ننموده است که پارکینگ قطعه 18 از این جمله می باشد) مطابق خط پروژه 

/شماره 2105-97/03/02 فاقد عقب نشینی است. /ع.ا
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 509,107,200(پانصد و  نه میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.76  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8493 بدوي بلوار -
بهشتی-شه
ید قلی 
-پور

4-2-10120-23-1-0-0 930

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/11 مورخه 97/02/31 به صورت  3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 466.20 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس افشین رادمهر به شرح زیر میباشد

:
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 16  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 16  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  16 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  16 مترمربع- 4

به مساحت  11.76 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 30 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 11.63 مترمربع رعایت فضاي باز -6
نشده است

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 70.06 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 80.77 درصد بوده که به مقدار 10.71 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي 
 کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 

.بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 7.99 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.متقاضی تقاضاي گرفتن عدم خالف را 

دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/12/11

930
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي تبدیل زیرشیروانی به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 344,064,000(سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  

شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.2  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8494 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 
مجیدیه 8- 
ساختمان 

99

4-3-10116-153-1-0-0 931

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 180-85/09/20 و پایانکار شماره 
41003-87/08/26 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (طبقه چهارم به 
صورت زیرشیروانی مسکونی) صادر شده است. برابر نقشه برداري ارایه شده مالک در سال 
97 با تبدیل فضاي زیرشیروانی به بناي مفید مسکونی اقدام به توسعه آپارتمان فوق به 
سطح 51.2 مترمربع نموده است (که از این مقدار به سطح 27.91 مترمربع به صورت تراس 
غیرمسقف می باشد) با توجه به صورتمجلس تفکیکی و صفحه نقل و انتقاالت سند مالکیت 
مشاهده می شود که پارکینگ هاي قطعه 8 ، 9 و 11 به طبقات اول تا سوم اختصاص یافته و 
معامله شده است. حالیه پارکینگ قطعه 10 در تصرف آپارتمان طبقه چهارم بوده که داراي 
تزاحم است. لذا برابر بند 2 نامه شماره 15777-94/02/14 صادره از معاونت شهرسازي و 
برابر ضوابط جاري، نیاز به یک واحد پارکینگ بدون مزاحم بوده که تامین نمی گردد و 
/مشمول یک واحد کسري پارکینگ مسکونی است. فاقد عقب نشینی است.  /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي علی محبوب مدبري و شرکا، پس از مالحظه 
جامع محتویات پرونده با توجه به مفاد آراي اصداري از کمیسیون بدوي و تجدید نظر 
و توجهاً به موارد اعالمی از سوي شعبه 28 دیوان عدالت اداري مبنی بر ارجاع امر به 
هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر کارشناسی صادر و پس 
از وصول نظریه مزبور به شماره 106296 مورخ 97.06.04  ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا، به منظور تعیین ارزش سرقفلی به 

کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردید و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
249266-97.12.20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی دو باب مغازه جمعاً به مبلغ 1،200،000،000 ریال، اعتراض معترض را وارد 

دانسته با نقض رأي تجدیدنظر به شمارة صدراالشاره، بابت توسعه تجاري به مساحت 
29 مترمربع و تبدیل واحد مسکونی به تجاري به مساحت 60.5 مترمربع به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 240,000,000(دویست و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. 
در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 89.5  0
 

1000000  , 1390 توسعه بناي تجاري 1397/12/20 4/97/8496 رسیگی 
 مجدد

-
قاسمیه-می
رزا کوچک 
خان-اسدالل
هی-قنادي

4-3-10295-65-1-0-0 93
2

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري به به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

247,500,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 75  1
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکباب مغازه به مساحت 137 مترمربع برابر نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی با پوشش صد در صدي بر روي عرصه که عرصه آن مطابق سند 137 
مترمربع قطعه سوم تفکیکی می باشد.قبال از بابت یک باب خانه مسکونی به مساحت 52 
مترمربع و یک باب مغازه به مساحت 47.5 مترمربع داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد 
به شماره 9280-77/12/20 و همچنین بالمانع 2/33/59110-89/02/10 می باشد.سپس در 
سال 90 از بابت تبدیل 60.5 مترمربع بناي مسکونی به مغازه و تبدیل 29 مترمربع از محوطه 
به مغازه و دو باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي و تجدید نظر به شماره 
2843-91/02/31 مبنی بر تخریب ملک می باشد.حالیه مالک راي دیوان به شماره 

9109970902803021-91/07/30 مبنی بر بررسی مجدد را ارائه نموده و درخواست بررسی 
مجدد را دارند.مغازه فوق به شغل نانوایی و تولید نان شیرین داراي فغالیت صنفی می 

.باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
************

احتراما برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 7998-97/11/06 مبنی بر بررسی مجدد 
که بر اساس کارشناس رسمی دادگستري  یک باب مغازه به دو باب مغازه تبدیل شده 
است.پس از بازدید مجدد بدلیل تبدیل یک باب به دو باب مغازه در سال 97 و با توجه به 
ضوابط جاري پارکینگ مشمول یک واحد کسري پارکینگ دیگر می گردد که در مجموع سه 

واحد کسري پارکینگ تجاري اعالم می گردد.باستناد خط پروژه اصالحی شماره 
454-97/12/12 به سطح 21.05 مترمربع در تعریض کوچه هاي 6 متري حد شمال و شرق و 

.پخ دو گذر قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

93
2

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

15.76  0
 

1800000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/21 4/97/8497 بدوي میدان گاز 
به سمت 
توشیبا - 
 جنب بانک

4-3-10165-45-1-0-0 93
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي احداث اتاق و توسعه 
مسکونی و سرویس بهداشتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 259,356,000(دویست 
و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.27  2
 

700000  , 1393
 , 1394

احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کپی سند مالکیت ارائه شده از سوي مالک زمینی محصور 
مشتمل بر یکباب خانه به مساحت 473.30 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه ویالیی 

مسکونی به مساحت 97.5 متر مربع  که از بابت آن داراي بالمانع بشماره 
2/33/66628-1389/08/12 میباشد . همچنین  پالك ثبتی بشماره 14/9644 در حد شمال  
ملک بازدید شده داراي حقوق ارتفاقی  بصورت حق باز کردن پنجره  و دامنه نسبت به پالك 
بازدید شده میباشد. بعد از آن به استناد کروکی ارائه شده از سوي مالک اقدام به احداث 
یکباب اتاق در حد شمال اعیان به مساحت 23.67 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی و 
سرویس بهداشتی جدا ساز بمساحت 5.28 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در 
سال 1393 و  توسعه بناي مسکونی در حد غربی ملک بازدید شده به مساحت 46.32 متر 
مربع با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1394 نموده که از بابت اعیانات احداثی 
مذکور بالمانعی ارائه نشده است و حالیه فاقد بهره برداري میباشد. تمامی اعیانات احداثی 

داخل تراکم میباشدکه از بابت آنها راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/97/8497-1397/12/21 مبنی بر پرداخت جریمه صادر شده است  . به استناد بالمانع 
صادره فاقد کسري پارکینگ میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 1397/12/11-1554 
بمساحت 15.76 متر مربع از پالك بازدید شده در تعریض بلوار 51 متري در حد شمال قرار 
دارد . از بابت حالیه درخواست کارشناسی مجدد از ملک جهت ارسال به کمیسیون ماده صد 

را دارند. /ر.ي

93
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 199,857,000(یکصد و  نود و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.98  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8500 بدوي رشت - 
یخسازي- 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش 10
متري 
گلشن

4-2-10392-1-1-0-0 93
4

از آنجائیکه این کمیسیون درخصوص متراژ78.10مترمربع  برابر راي شماره 7099مورخ 
97.08.05مبادرت به صدور راي نموده  ، مواجه با تکلیفی نمیباشد

ردتخلف 78.1 3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
112.45 مترمربع داراي پروانه احداث بناي شماره 362 مورخ 1381/07/11 با زیربناي 199.95 
مترمربع به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد و در مرحله 
اجراي فنداسیون داراي گواهی عدم خالف بشماره 820 مورخ 1382/01/23 میباشد  پس از 
آن بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 70 مترمربع داراي دو مرحله  سوابق آراي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر جریمه نقدي بوده و متعاقب آن بالمانع 
شماره 4/33/645593 مورخ 1396/11/11 دریافت نموده است. حالیه برابر بازدید به عمل 
آمده بدون اخذ مجوز از شهرداري ضمن تخریب دیوارهاي جداکننده و برداشتن سربندي 
ساختمان نسبت به توسعه بناي تجاري و مسکونی اقدام نموده است. عملیات ساختمانی در 
:مرحله اسکلت و سقف سوم می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

توسعه بناي تجاري به مساحت 28.1 مترمربع -1
دو واحد کسري پارکینگ تجاري -2

اضافه بناي مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 42.98 مترمربع (به مساحت 21.49 -3
 مترمربع در هر طبقه که از این مقدار به مساحت تقریبی 14.91 مترمربع به صورت پیش 
آمدگی به سمت معبر در حد شرق و در تراز ارتفاعی باالتراز چهار متر می باشد)
.برابر نقشه هاي ارائه شده یک واحد پارکینگ مسکونی تامین می گردد

برابر سوابق فنی، عملیات ساختمانی مطابق با پروانه آغاز نگردیده و پروانه مذکور هرگز 
تمدید نگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  به استناد پروانه ساختمانی به مساحت 35 
مترمربع از اعیان تجاري در محدوده عقب سازي احداث گردیده است لیکن به دلیل افزایش 
عرض خیابان از 45 متر به 51 متر در طرح تفصیلی فعلی، به استناد  خط پروژه 2053 به 
مساحت تقریبی 35 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري واقع شده است لیکن با 
توجه به خط پروژه زمان پروانه رعایت بلوار 45 متري می گردد. هم چنین بابت گزارشات 
تخلف بند یک و دو داراي راي کمیسیون بدوي مورخ1397/08/05 مبنی بر تخریب اضافه 
بناي احداثی در زمان اجراي طرح می باشد. حالیه حسب تقاضاي مالک به شماره 244887 
مورخ 1397/12/15مبنی بر طرح مجدد تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون 
.شهرداري ها مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 146,268,000(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  شصت و  

هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 95.6  1.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8519 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
حمیدیان 
-خیابان  
جمهوري - 
کوچه  
ششم -  
سمت چپ

4-2-10491-56-1-0-0 93
5

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.5 1020000  , 1391 تجاوز به معابر عمومی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره240465 مورخ 97.12.09کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 132.700.000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 26,540,000(بیست و  شش میلیون و  پانصد 

و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.27  0
 

780000  , 1391 تبدیل انباري به مغازه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 38,250,000(سی و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده ششدانگ یکباب خانه و محوطه  (برابر با سند مالکیت به مساحت 204.45 
مترمربع) داراي اعیان ویالیی به انضمام یکباب انباري به مساحت تقریبی 106 مترمربع که از 
بابت آن داراي بالمانع شماره 2/33/94293 مورخ 1391/06/09 میباشد ، حالیه مالک پس از 
اخذ بالمانع اقدام به تبدیل انباري به یکباب مغازه به مساحت تقریبی 13.27 مترمربع و 
نسبت به احداث یک واحد مسکونی 1 طبقه روي پیلوت مجزا در 1 واحد مسکونی  به 
مساحت تقریبی 95.6 با مصالح بتنی در حیاط خلوت نموده است لذا گزارش تخلف 

: ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل انباري به یکباب مغازه به مساحت تقریبی 13.27 به قدمت تقریبی 6 سال -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 95.6 مترمربع خارج از تراکم به قدمت  -2
    تقریبی 6 سال

واحد کسري پارکینگ دارد و به استناد خط پروژه شماره 1864 مورخ 1397/09/28 به  1 -3 
سطح تقریبی 3.5 مترمربع از اعیان ملک فوق در تعریض معبر 12 متري  و بن بست 6 متري 
در اصالح پخ دو گذر قرار دارد ، مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم میگردد .///.س.ن
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 
نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان 
جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري 
ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 260,074,500(دویست و  شصت میلیون و  هفتاد و  چهار 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 55.93  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8528 بدوي رشت 
-یخسازي-
خیابان 
خجسته- 
کوچه 25 - 
بن بست 
سوم - 

پالك 69

4-1-10410-17-1-0-0 93
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 66,681,000(شصت و  شش میلیون و  ششصد و  هشتاد و  

یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.02  0.5
 

3100000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی براي تبدیل راه پله به بناي 
مفید ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 36,549,000(سی و  شش میلیون و  پانصد و  

چهل و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.58  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 112 مورخ 1394/12/27 با 
استفاده از سقف تراکم اعطائی به صورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت، مشتمل بر سه 
واحد مسکونی به انضمام زیر شیروانی با زیربناي 386.10 مترمربع می باشد. پس از آن در 
تاریخ 96/02/12 و مجددا در تاریخ 97/01/29 تمدید شده است ، حالیه برابر بازدید به عمل 
آمده ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس مازیار پورابراهیمی به شرح زیر می 

.باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.32 مترمربع ( سطح اشغال از 60 درصد به 70 درصد  -1

.افزایش یافته است
(اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 44.61 مترمربع (14.87 مترمربع در هر طبقه -2
کاهش مساحت راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به مساحت  - 3

(23.58 مترمربع (7.86 مترمربع در هر طبقه
با توجه به استفاده از ضوابط سقف تراکم در زمان اخذ پروانه، به استناد تبصره هفت  -4
ضوابط مذکورتراکم اعطایی به مساحت 28.34 مترمربع به عنوان مازادبر تراکم به کمیسیون 

.ماده صد قانون شهرداري ها گزارش می گردد
در زمان اخذ پروانه، ده درصد تراکم تشویقی نصب آسانسور در محاسبات منظور شده  -5
بود لیکن به دلیل عدم اجراي آسانسور در وضع موجود، به مساحت 14.68 مترمربع به عنوان 

.مازادبر تراکم به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش می گردد

شایان ذکر است مساحت زیرشیروانی کاهش یافته است. همچنین برابر جانمایی ارائه شده، 
سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص رعایت عقب 
نشینی و تامین پارکینگ ها منوط به اتمام عملیات ساختمانی، احداث دیوار پیرامونی و نصب 
دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
20,512,700(بیست میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 66.17  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8531 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه شهید 
خجسته - 
شهید 
یشقره - 
ارغوان یک 
- فرعی 5

4-1-10786-57-1-0-0 93
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

20  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 128,138,500(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  

هشت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.67  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر فروش نامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین که مساحت وضع 
موجود آن برابر نقشه برداري ارائه شده  77 مترمربع اعالم شده است.مالک بدون مجوز 
اقدام به احداث یکباب ساختمان دو طبقه بر روي زمین در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
148.83مترمربع از جنس اسکلت بتن آرمه و با قدمت سال 93 نموده است که تخلفات به 

:شرح زیر خواهد بود
.به سطح 82.67 مترمربع خارج از تراکم میباشد -1

به سطح 66.17 مترمربع داخل تراکم میباشد -2
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3

ابعاد نورگیر رعایت نگردیده است(1.90*1.33) به آن حد داراي اشرافیت می باشد.باستناد 
خط پروژه شماره 997-97/12/13 به سطح تقریبی 10 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد 

.جنوب قرار دارد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 522,148,500(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت 

هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 112.29  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/18 4/97/8535 تجدید 
نظر

-
بلواربهشتی
-میدان 
انتظام-کوچ
ه شهید 
واحدي -بن 
بست سوم

4-2-10133-383-1-0-0 93
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/55 مورخ 97/5/20 به صورت 
منزل ویالیی دوبلکسی به زیربناي کلی 132 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی 
در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح 

:زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.68 مترمربع-1

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه دوم) به سطح 69.68 متر مربع-2
احداث یک طبقه مازاد (زیرشیروانی) به سطح 34.93 متر مربع که به سطح 24.55 متر -3

.مربع از آن به صورت احداث اطاق در طبقه زیرشیروانی میباشد
قابل ذکر است طبقه همکف از واحد مسکونی به پیلوت جهت تامین پارکینگ وانباري تبدیل 
گردیده است.همچنین کل طبقات به صورت 1 واحد مسکونی (تریپلکس) میباشد.(از 

آنجائیکه زیربناي واحد مسکونی زیر 180 متر مربع بوده نیاز به یک واحد پارکینگ میباشد 
که تامین گردیده است ، حالیه مالک بر خالف نقشه هاي پیشنهادي اقدام به احداث دو درب 
جهت تامین 2 پارکینگ نموده است).میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 80% بوده و 
حالیه نیز80% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 1.14 متر مربع 
میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه 
بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  393,703,200(سیصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  سه هزار و  

دویست)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.18  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/21 4/97/8536 تجدید 
نظر

رشت - 
نامجو کوچه 
 الدن

4-3-10022-164-1-0-0 93
9

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي  پروانه ساختمانی شماره 54  مورخه  1396/08/23 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) به زیربناي کلی 561.3 
مترمربع صادره شده است.متعاقب آن داراي پروانه ساختمانی مرحله دوم به شماره 54 
مورخه 96/10/19 در فونداسیون مبنی بر عدم خالفی در این مرحله میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه 
:  برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس محمد علی بالالئی به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت 12.74  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  10.74 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  10.74  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 10.74   مترمربع 4

به مساحت  29.93 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 11.29 مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري در -6
همکف وطبقه زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 68.51 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.43 درصد بوده که به مقدار 6.92  درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 

.حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 4.44 

مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی میباشد.حالیه متقاضی با توجه به درخواست 
ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/12/01
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 250077مورخ 97.12.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.300.000.000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 126.44  0
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/25 4/97/8537 تجدید 
نظر

رشت - 
بلواربهشتی 
-20 متري 
معلولین - 
اتحاد جنب 
پارچه سراي 
چهار فصل

4-2-10133-457-1-0-0 940

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 4 واحد تجاري (براساس 
نقشه معماري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 3 واحد تجاري به 

مساحت تقریبی 63.22 مترمربع  و طبقه اول در یک واحد تجاري به مساحت تقریبی 63.22
 مترمربع بصورت 100% سطح اشغال کالً با زیربناي تقریبی 126.44 مترمربع با مصالح بتنی با 
سال ساخت 1397 قابل بهره برداري میباشد ، که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح 

: زیرمیباشد
احداث 3 واحد تجاري بدون مجوز به مساحت تقریبی 63.22 مترمربع در طبقه همکف -1

احداث 1 واحد تجاري بدون مجوز به مساحت تقریبی 63.22 در طبقه اول -2
واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 2478 مورخ  4 -3

1397/11/13 (ضمیمه پرونده) به سطح تقریبی 1 مترمربع از اعیان ملک مذکور در تعریض 
معبر 12 متري قرار دارد ، ضمناً متقاضی بابت احداث اعیان مذکورداراي راي کمیسیون بدوي 
ماده 100 به شماره 4/97/7823 مورخ 1397/10/25 مبنی بر تخریب میباشد ، مراتب جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///س.ن

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث یکباب مغازه، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 244870 مورخ 97/12/15 ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 131.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 26,200,000(بیست و  شش میلیون و 
 دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 65.5  0
 

303750  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/18 4/97/8539 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي بلوار 
- سوپر 
مارکت

4-2-10497-53-1-0-0 941

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

6.75  0
 

303750  , 1386 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 65.5 مترمربع بدون مجوز یک باب مغازه با پوشش 
100% بدون بالکن و با قدمت سال 86 احداث گردیده است و فاقد کسري پارکینگ تجاري 
میباشد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به شغل سوپر مارکت بوده و برابر خط پروژه شماره 
464 به سطح 6.75 متر مربع در تعریض معبر حد شمال قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 916,650(نهصد و  شانزده هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.82  1.75
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/22 4/97/8543 بدوي -
یخسازي-بل
وار 45 
-متري

4-2-10392-19-1-0-0 94
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2  0
 

90000  , 1373 تجاوز به معابر عمومی

شهرداري کالنشهر رشت
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده ششدانگ یکباب خانه و محوطه (برابر با سند مالکیت به مساحت 126.5 
مترمربع) داراي اعیان 1.5 طبقه دوبلکس داراي پروانه ساختمانی به شماره 494 مورخ 
1372/12/28 به  مساحت تقریبی 115مترمربع میباشد حالیه بر اساس نقشه برداري ارائه 

 : شده توسط متقاضی گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.6 مترمربع با قدمت تقریبی 24 سال -1
اضافه بنا در نیم طبقه به سطح 1.22 مترمربع با قدمت تقریبی 24 سال -2

کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 2359 مورخ 1397/12/11 به سطح  -3
تقریبی 2 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 6 متري قرار دارد  ،  مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی به حضور تقدیم میگردد ///.س.ن

94
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

14.37  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/22 4/97/8545 بدوي بلوارشهید 
بهشتی- 
بین بازارچه 
ولیعصر و 
کوچه 
گلستانی

4-3-10116-9-1-0-0 94
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه  تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

37,236,600(سی و  هفت میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 9.59  3
 

1440000  , 1367
 , 1391

 بالکن خارج از حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت اعیان 3 طبقه در 3 واحد مسکونی و3 واحد تجاري که حالیه برابر 
نامه دفترخانه شماره 117 رشت تقاضاي موقعیت مکانی ششدانگ سرقفل وحق کسب وپیشه 
 دو باب مغازه از پالك فوق را دارد(مغازه ها فاقد سند مالکیت مجزي است) که اولی به 
مساحت 22.77 مترمربع (برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده)که فاقد بالکن بوده(مغازه 
اولی از غرب وبه شغل فروش لبنیات و برابر خط پروژه شماره 2329 مورخه 97/12/06  به 
مساحت تقریبی 11.10 مترمربع در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد) که داراي بالمانع هاي 
به شماره 2/33/87315 مورخه 91/02/04 و2/33/104116 مورخه 91/12/03 بوده وفاقد 
خالف است ،،،و مغازه دومی به مساحت 30.72 مترمربع (برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه 
شده  )که داراي بالکن سراسري به مساحت 30.72 مترمربع بوده (مغازه وسطی وفعالیت 
شغلی آن فروش لبنیات است و برابر خط پروژه شماره 2329 مورخه 97/12/15  به مساحت 
تقریبی 14.37 مترمربع در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد.) که از بابت 29.70 مترمربع 
مغازه و 22.15 مترمربع بالکن  داراي بالمانع  به شماره 2/33/104116 مورخه 91/12/03 بوده 
:وحالیه برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي مابه تفاوت به شرح زیر است

اضافه بنا مغازه به مساحت 1.02 مترمربع به صورت همزمان ساز(قدمت تقریبی  30 سال)-1
اضافه بنا بالکن به مساحت 8.57 مترمربع به قدمت تفریبی 6 سال-2

در ضمن الزم به ذکر است که فقط مغازه هاي  مورد استعالم مورد تعرفه قرار گرفته است ودر 
کاربریها فقط مساحت این دو مغازه قید شده است.جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...98/02/18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در ،تبدیل پیلوت به دوباب 
مغازه، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 251694 مورخ 97/12/22 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.716.100.000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

543,220,000(پانصد و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 26.4 3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1397/12/21 4/97/8554 بدوي بلوار -
شهداي 
گمنام-کوچ
ه 

خجسته-کو
چه قبادي
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توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 435 مورخه 1387/7/20 بصورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 333.60 مترمربع صادر گردیده است 
و در مرحله نازك کاري بابت تخلفات:(1- اضافه بنا در طبقه همکف خارج از حد تراکم وخارج 
از طول 60% به مساحت 43.21 مترمربع. 2- اضافه بنا در طبقه اول خارج از حد تراکم وخارج 
از طول 60% به مساحت 52.46 مترمربع که به مساحت 9.25 مترمربع از آن به صورت 

کنسول به طرف خیابان 10 متري حد شمالی می باشد. 3-اضافه بنا در طبقه دوم خارج از حد 
تراکم وخارج از طول 60% به مساحت 52.46 مترمربع که به مساحت 9.25 مترمربع از آن به 
صورت کنسول به طرف خیابان 10 متري حد شمالی می باشد. 4-اضافه بنا در طبقه سوم 
خارج از حد تراکم وخارج از طول 60% به مساحت 52.46 مترمربع که به مساحت 9.25 
مترمربع از آن به صورت کنسول به طرف خیابان 10  متري حد شمالی می باشد.  5- اضافه 
بنا به صورت یک طبقه مازاد خارج از حد تراکم وخارج از طول 60% به مساحت 135.86 
مترمربع که به مساحت 9.25 مترمربع از آن به صورت کنسول به طرف خیابان 10 متري حد 
شمالی می باشد.  6- اضافه بنا بصورت راه پله و آسانسور آخر به مساحت 21.66 مترمربع.  7
- افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 8 واحد مسکونی که بابت ان یک واحد کسري 
پارکینگ مسکونی دارد.) داراي سوابق در واحد خالف و راي کمسیون همعرض ماده 100 
مورخ 93/2/31 میباشد.مجددا بعد ازاتمام  عملیات ساختمانی بدون مجوز و بر خالف مدلول 
پروانه قسمتی از پیلوت به مساحت 26.40 مترمربع را تبدیل به دو باب مغازه نموده و از بابت 
آن داراي راي بدوي و تجدید نظر مبنی بر تخریب بوده که در مورخ 1397/07/18 حکم 
تخریب اجرا گردیده  است.از بابت تخلفات فوق عدم خالف به شماره 607398 مورخ 

.97/08/23 دریافت نموده است
حالیه در بازدید مشاهده گردید که متقاضی بعد از گواهی عدم خالف و بدون مجوز اقدام  به 
تبدیل قسمتی از پیلوت به 2 باب مغازه به مساحت 26.4 متر مربع نموده است.بر اساس 
ضوابط زمان صدور پروانه فاقد کسري پارکینگ تجاري میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.صدور پایانکار ساختمانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 198045 مورخ 97/10/13 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد ، قابل ذکر است که ملک فوق بابت یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
داراي راي کمسیون همعرض ماده 100 مورخ 93/2/31 مبنی بر جریمه مالی بوده و حالیه با 
****.تبدیل پیلوت به مغازه تجاري مشمول کسري پارکینگ مسکونی و تجاري نمیگردد

 فعالیت صنفی مغازه ها ****
مغازه اول از سمت غرب به مساحت 15.22 مترمربع فاقد فعالیت صنفی  می باشد -1

مغازه دوم از سمت غرب به مساحت 11.18 مترمربع  به شغل تعمیرات الکترونیکی داراي  -2
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.فعالیت صنفی می باشد

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1357) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 180755 مورخ 97/9/19 به مبلغ 32/115/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 21/41 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 6,423,000(شش میلیون و  چهارصد و  
بیست و  سه هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 21.41  0
 

55000  , 1357 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/21 4/97/8560 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - - 
خیابان 
آرسن 
میناسیان 
(روبروي 
تاکسی 
سرویس 
عباد )

4-2-10144-39-1-0-0 94
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز به مساحت تقریبی 21.41 
مترمربع(مطابق نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر پوپک احمدي)به قدمت تقریبی 40 
سال با مصالح آجري که مدارکی از بابت اعیان ارائه ننموده که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.مغازه فوق به شغل رنگ ریزي وداراي تابلو به مساحت 0.25 مترمربع وبه ارتفاع 0.50
 متر میباشد.برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 97/06/03 ضمیمه شده پالك فوق به 

.مساحت تقریبی 6.30 مترمربع در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد مبنی براعالم تاریخ خط پروژه الزم به ذکر 
است که تاریخ تهیه خط پروژه سال 97 بوده وکاربري عرصه مطابق طرح تفضیلی وشیت 
محورهاي خدماتی محله -زیر محله میباشد. که جهت  M114 شهر ضمیمه شده در کاربري

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث
با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1367) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 225900 مورخ 97/11/23 به مبلغ 6/765/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 18/1 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی 
تعیین شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 1,353,000(یک میلیون و  سیصد و  
پنجاه و  سه هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 18.1  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/21 4/97/8564 بدوي رشت - 
خیابان 

استقامت 2
- معلولین 
- روبروي 
ترك اعتیاد 
کسري

4-2-10145-4-1-0-0 94
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط  متقاضی داراي اعیان ویالیی در دو واحد تجاري و1 واحد مسکونی 
که از بابت یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 60 مترمربع و یکباب مغازه ( با فعالیت 
صنفی میوه فروشی) به مساحت تقریبی 10 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف میباشد 
لیکن در گزارش سال 1369 کارشناس مربوطه (ضمیمه پرونده) به مغازه دوم با فعالیت صنفی 
کفش فروشی نیز اشاره شده ولی راي در خصوص آن صادرنشده که جهت اظهارنظر واحد 
خالف تقدیم میگردد ،  حالیه طی بازدید مجدد مالک بدون مجوز نسبت به احداث یکباب 
مغازه به مساحت  13.5 مترمربع به انضمام بالکن تجاري به مساحت 4.6 مترمربع (فعالیت 
صنفی کفش فروشی) با قدمت تقریبی 30 سال اقدام نموده است که مدارکی از بابت آن 
موجود نمیباشد ، کسري پارکینگ ندارد و براساس خط پروژه شماره 854 به مساحت  2.5 
مترمربع از اعیان در حد غرب در تعریض خیابان 22 متري قرار دارد ، مراتب جهت صدور 

. دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 30,559,680(سی میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار 

و  ششصد و  هشتاد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 212.22  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/26 4/97/8568 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
باقرالعلوم - 
جنب کارگاه 
پیوند - 
ساختمان 
محمد 
مهدي

4-2-10352-49-1-0-0 94
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و صدور راي  تخریب در خصوص همکف 
(اعاد0 به وضعیت پیلوت ) در خصوص تعداد کسري پارکینگ برابرنامه شماره 
253527مورخ 1397.12.25 شهرداري کسري پارکینگ تجاري و کسري یکباب 

پارکینگ مسکونی منتفی است. وداراي 2باب کسري پارینگ مسکونی میباشد لذا به 
استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و عدم 
امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال ضریب1
 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال 

صادر می گردد

جریمه 100  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 147,376,800(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد 
و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 136.46  0.75
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15 1440000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد 
تجاري و 4 واحد مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) 
طبقه همکف یک واحد تجاري (انبار کاال) به مساحت 49.3 مترمربع ، پیلوت به مساحت 
59.72 ،مترمربع و طبقه اول در 2 واحد مسکونی به مساحت 132.66 مترمربع و طبقه دوم 
در 2 واحد مسکونی به مساحت 132.66 مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 397.98 مترمربع با 
مصالح بتنی با قدمت سال ساخت 1391 احداث نموده است که گزارش تخلف ساختمانی 

: بشرح زیر میباشد
تبدیل پیلوت به انبار کاال به مساحت 49.3 مترمربع -1

 احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت  212.22 مترمربع -2
 احداث بناي بدون مجوز مسکونی خارج از تراکم به مساحت 136.46 مترمربع -3

سه واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد ، ابعاد  -4
نورگیر و 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده و داراي اشرافیت به پالك حد 
غرب میباشد  و به استناد خط پروژه شماره 988 مورخ 1397/11/11 (ضمیمه پرونده) به 
سطح تقریبی 15 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد ، مراتب جهت 

.اقدامات بعدي تقدیم میگردد
در پاسخ به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده 100 به شمره ش ر-238384 مورخ  ***
1397/12/07 در صورت صدور راي آن کمیسیون به اعاده به وضع سابق تجاري همکف به 
پیلوت مسکونی،  کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی منتفی می 
گردد و با این شرایط ملک مذکور 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد، مراتب جهت 

 اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///.س.ن
با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 4/97/8568 مورخ  ***

1397/12/26 مبنی بر اعاده به وضع سابق پیلوت تجاري (انبار کاال) به مسکونی به استحضار 
میرساند تبدیل پیلوت به حالت مسکونی توسط مالک انجام نگردیده و تبدیل پیلوت به 
مسکونی در جدول کاربریها در گزارش پرونده صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد

 .***
*********************

طی بازدید مورخ 1398/12/04 طبق تصاویر ضمیمه پرونده  مالک مبادرت به تبدیل پیلوت 
تجاري (انبار کاال) به پیلوت مسکونی نموده لذا کسري پارکینگ تجاري و کسري پارکینگ 

. مسکونی منتفی میگردد و ساختمان مذکور کسري پارکینگ مسکونی ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

765 3300000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/21 4/97/8569 بدوي -
حمیدیان--
نبش ك 
ششم

4-2-10229-11-1-0-0 94
8

نظر به اینکه به تصریح ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در 
شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اینکه 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک دراحداث بناي اداري بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به قدمت بنا و اداري بودن 

ساختمان،به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استنادتبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و 
نظر به موقعیت ملک، بااعمال ضریب3 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به 

مبلغ10,725,931,500(ده میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  
یک هزار و  پانصد)ریال صادرمیگردد. 

جریمه 352.4  3
 

220000  , 1377
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 28,284,000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.1  2
 

960000  , 1377
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک ارائه شده که تحت تصرف شرکت آب وفاضالب گیالن بوده ، که سند مالکیتی از طرف 
متقاضی ارائه نشده وکپی مدارك صورتمجلس تحویل قطعه زمین به مساحت 3000 

مترمربع(برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده مساحت عرصه 2438.90 مترمربع است) از 
طرف وزارت نیرو به رئیس سازمان آب رشت ارائه شده که نیاز به تایید واحد محترم حقوقی 
در این خصوص میباشد.از کل پالك حالیه به عنوان اتفاقات آب وفاضالب منطقه 2 رشت 
مورد استفاده قرار میگیرد . داراي اعیانات بدون مجوز مطابق با کروکی نقشه برداري ضمیمه 

:شده به شرح زیر است( مدارکی از بابت احداث اعیانات ارائه ننموده است)
سرایداري با مصالح آجري به مساحت 48.80 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-1

ترانس برق با مصالح فلزي به مساحت 56 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-2
انبار با مصالح فلزي به مساحت 30.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-3
انبار با مصالح فلزي به مساحت 206.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-4

سایه بان فلزي به مساحت  38.10 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-5
سرویس بهداشتی با مصالح سنگ بلوك به مساحت 7.80 مترمربع به قدمت تقریبی 1 -6

سال
سرویس بهداشتی دیگر با مصالح آجري به مساحت 2.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 -7

سال
سایه بان فلزي دیگر به مساحت 6 مترمربع به قدمت تقریبی 1 سال-8

حالیه برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/6634 مورخه 97/06/20 مبنی 
بر کارشناسی مجدد با توجه به تعرفه پالك فوق ،که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.برابر خط پروژه شماره 2298 مورخه 97/09/29 موجود در سامانه پالك فوق به 
مساحت تقریبی 765 مترمربع در تعریض خیابان 30 و14 متري وکوچه 10 متري قرار دارد(به 
مساحت تقریبی 10 مترمربع از عقب نشینی قید شده مربوط به اعیان بوده ومابقی به صورت 
عرصه میباشد).با توجه به کاربري پالك فوق در طرح تفضیلی که به صورت آموزشی تثبیت 
شده است ،بنابراین کل اعیان خارج تراکم میباشد.رعایت پارکینگ در فضاي باز 

میگردد.///ي.ث...97/10/10
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص عقب نشینی مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی به 
هنگام اجراي طرح اقدام نماید

رعایت عقب 
نشینی

147  0
 

1800000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/21 4/97/8570 بدوي -
بلواربهشتی
-ابتداي 
حمیدیان-م
نبع 

آب(تلمبه 
خانه 
-سابق)

4-2-10235-222-1-0-0 94
9

نظر به اینکه به تصریح ماده صد قانون شهرداري ها، کلیه مالکین اراضی واقع در 
شهرها و حریم آن مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداري می باشند و اینکه 

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک دراحداث بناي اداري بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، باتوجه به قدمت بنا و اداري بودن 

ساختمان،به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استنادتبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و 
نظر به موقعیت ملک، بااعمال ضریب3 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

52,835,857,500(پنجاه و  دو میلیارد و  هشتصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتصد و 
 پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادرمیگردد. 

جریمه 11500.7  3
 

1800000  , 1377
 , 1392
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره3ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث سایبان، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 101,952,000(یکصد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.1  2
 

960000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه  شده به صورت شرکت اداره آب وفاضالب بوده(کپی بنجاق ضمیمه است) 
ومساحت عرصه آن برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به مساحت تقریبی 31793.29 
مترمربع میباشد.همچنین برابر کروکی ارائه شده داراي اعیانات متعددي بوده که متقاضی 

: مدارك وبالمانعی از بابت احداث  آنها ارائه ننموده و به شرح زیر میباشد
نگهبانی به مساحت 31.70 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی یک سال -1

ساختمان اداري  به مساحت 493.90 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 20 سال -2
ساختمان آزمایشگاه در دو طبقه به مساحت کلی  531.20  مترمربع (همکف وطبقه اول -3

هر کدام به مساحت 265.60 مترمربع)با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 سال
ساختمان ایستگاه ومنبع به مساحت  8390 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 -4

سال
پست ترانس به مساحت 135.10 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 5 سال -5

سایه بان ژنراتور به مساحت  53.10 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 5 سال -6
پست برق به مساحت 47 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 20 سال-7
 انبار به مساحت 35.60 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 20 سال-8

 انباري دیگر به مساحت 14.90 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 20 سال -9
شهرك مسکونی در 5 بلوك کال به مساحت 792  مترمربع (هر بلوك به صورت اعیان  -10
دوبلکسی بوده که مساحت همکف به مساحت  126.60 مترمربع ونیم طبقه به مساحت  

31.80  مترمربع میباشد)با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 20  سال
ساختمان بهره برداري در دو طبقه ،همکف به مساحت 264.30 مترمربع وطبقه اول به -11

مساحت 261.80 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 سال
ساختمان کارگاه به مساحت 503.20 مترمربع با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 20 سال-12
الزم به ذکر است که مدارك وبالمانعی  ازبابت اعیانات وهمچنین اسناك ومدارکی از بابت 
مالکیت پالك فوق ارائه ننموده وحالیه با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به 
شماره 4/97/6639 مورخه 97/06/20 مبنی بر بررسی مجدد پرونده ،که جهت اظهارنظرو 

.اقدامات بعدي تقدیم میگردد.رعایت پارکینگ در فضاي باز میگردد
در ضمن پالك فوق داراي مخزن هوائی آب به مساحت 931.60 مترمربع نیز میباشد که در 
مساحت کاربریها لحاظ نشده است.برابر خط پروژه شماره 2298-745 مورخه 97/09/29 
ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 147 مترمربع در تعریض خیابان 51 متري قرار 
دارد(به مساحت تقریبی 16 مترمربع از عقب نشینی قید شده مربوط به اعیان بوده ومابقی به 

.صورت عرصه میباشد)
برابر تصمیم مجدد اعضاء محترم کمیسیون به شماره هاي 91153 مورخه 98/05/28 وشماره 
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10603 مورخه 98/08/28 مبنی بر بررسی مجدد پرونده ،الزم به ذکر است که برابر مدارك 
ارائه شده از طرف متقاضی وهمچنین متعاقب آن نظریه ارشادي صورت گرفته ، عینا گزارش 
تخلف فوق به جهت ادامه روند مراحل به حضور تقدیم میگردد.کاربري قدیم پالك فوق به 

صورت تاسیسات وتجهیزات بوده است.///ي.ث...98/10/26
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 10603-98/08/27 ،در   ***
خصوص بررسی سال وقوع تخلف با توجه به درخواست متقاضی و اعالم مدیر فنی به جهت 
بازدید و بررسی توسط کارشناس غیر ،اینجانب سید هادي خدمت بین دانا با توجه به بررسی 
مدارك ارائه شده و مشاهده عکس هاي هوایی در سال هاي قبل بدینوسیله سال تخلف به 

: شرح زیر اعالم می گردد
عملیات ساختمانی در سال 86 شروع و در سال 88 سقف بتنی آن نیز به صورت کامل اجرا 
شده است به همین جهت سال وقوع تخلف براي ساختمان ایستگاه ومنبع به مساحت  8390
 مترمربع با مصالح بتنی سال 88 می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 

کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 192170 
مورخ 97/10/6 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
74/55 متر مربع بناي داخل تراکم بمبلغ 1,635,441(یک میلیون و  ششصد و  سی و  

پنج هزار و  چهارصد و  چهل و  یک)  ریال صادر و اعالم میگردد

جریمه 74.55  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 4/97/8576 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیا ن 
- جنب قفل 
وکلید 
سازي 
 ذبیحی

4-2-10144-32-1-0-0 950

حسب بررسی محتویات پرونده نظر به فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر 
کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 192170 
مورخ 97/10/6 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی مورد تایید 
قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی 
ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه با ضریب یک و نیم برابر ارزش معامالتی در خصوص مساحت 
74/29 متر مربع بناي مازاد بر تراکم بمبلغ 24,446,054(بیست و  چهار میلیون و  

چهارصد و  چهل و  شش هزار و  پنجاه و  چهار)  ریال صادر و اعالم میگردد

جریمه 74.29  1.5
 

219375  , 1380 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 50  2
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1397/12/25 4/97/8576 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیا ن 
- جنب قفل 
وکلید 
سازي 
 ذبیحی

4-2-10144-32-1-0-0 950

با توجه به محتویات پرونده و توجها به قدمت بنا ( سال ساخت 1380) ضرورتی به قلع 
بنا احراز نمی گردد که با جلب نظر کارشناس در خصوص تعیین سرقفلی بناي تجاري 
طی نظریه شماره 241596 مورخ 97/12/11 به مبلغ 185/900/000 ریال اعالم گردید و 
مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا مستندا به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها در 
خصوص مساحت 26 متر مربع بناي موضوع گزارش با یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین 
شده حسب نظریه کارشناس به بمبلغ 37,180,000(سی و  هفت میلیون و  یکصد و  

هشتاد هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد .  

جریمه 26  0
 

219375  , 1380 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 2 واحد تجاري و 2 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 2 واحد 
تجاري به مساحت 26 مترمربع (با فعالیت صنفی کلیدسازي و آرایشگاه) ، یک واحد 
مسکونی (سوئیت) به مساحت 51.84 و طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت 71 
مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 148.84 مترمربع با مصالح آجري با قدمت سال ساخت 1380 

: احداث نموده است که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري به مساحت تقریبی 26 مترمربع-1

احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت تقریبی  74.55 مترمربع -2
 احداث بناي مسکونی بدون مجوز خارج تراکم به مساحت تقریبی  3.29 مترمربع -3

 احداث یک طبقه مازاد به مساحت تقریبی 71 مترمربع -4
واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 854 مورخ  2 -3

1397/08/21 به سطح تقریبی 11.8 از اعیان در حد شمال و شرق در تعریض خیابان 16 متري 
و کوچه 4 متري میباشد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

.///.س.ن
در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-246627 مورخ  ***

1397/12/18 در خصوص قدمت بناي تجاري با توجه به گواهی کارشناس رسمی دادگستري 
(مهندس سید محمود رهسپار میعادي) به شماره ش ر-241596 مورخ 1397/12/11 سال 

***. وقوع تخلف بناي تجاري سال 1380 تایید میگردد

950

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره ... 
مورخ .. کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ ... ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 00
(صفر) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.5 100000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/22 4/97/8581 بدوي فلکه 
گاز-خیابان 
سردار 
جنگل

4-3-10060-36-1-0-0 951
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت ششدانگ یک باب دکان به مساحت 27.5 مترمربع 
(برابر سند مفروز) که در وضع موجود مشتمل بر یک باب مغازه دو اشکوبه به انضمام بالکن 
به زیربناي کلی 98 مترمربع می باشد. در دو مرحله ، یک بار از بابت 18مترمربع بناي تجاري 
داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 71/11/25 و سپس از بابت توسعه همکف به 
سطح 20.8 مترمربع و احداث بالکن به سطح 21.7 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 4/96/4968 مورخه 96/12/05 می باشد. حالیه داراي مابه التفاوت بناي تجاري 
همزمانساز در طبقه اول به سطح 37.5 مترمربع بوده که در زمان ارسال گزارش در سال 96 
در نقشه هاي معماري وضع موجود ، ترسیم و گواهی گردیده لکن در گزارش مربوطه وارد 
نشده است. در حال حاضر درخاست حفاري به طول 4 متر روي پوشش بتن در گذر 25 متري 

/دارند. برابر خط پروژه شماره 1416 فاقد عقب نشینی است. /ع.ا

951

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

29  0
 

3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/25 4/97/8583 تجدید 
نظر

فلکه -
گاز-کمربند
ي شهید 
بهشتی-جن
ب اداره راه 
و 

ترابري-سا
ختمان 
سجاد

4-3-10005-524-1-5-0 95
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 386,043,000(سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهل و  سه 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 41.51  3
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک باب مغازه به انضمام بالکن واقع در ساختمانی داراي پایانکار 
شماره 13315-1386/06/14 بوده که برابر سند مالکیت، مساحت مغازه 87.75 مترمربع و 

 .مساحت بالکن 59.06 مترمربع قید شده است
:وضعیت موجود ملک برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک به شرح زیر است ***
در طبقه همکف مساحت مغازه 109.69 مترمربع ، با مساحت مندرج در سند مالکیت  -1

مغایرت دارد (میزان مغایرت 21.94 مترمربع)
در نیم طبقه مساحت بالکن 129.99 مترمربع، با مساحت مندرج در سند مالکیت مغایرت  -2

دارد (میزان مغایرت 29.42 مترمربع)
(قابل ذکر است به سطح 4.44 مترمربع از بالکن به صورت حفره راه پله می باشد 

با توجه مدارك موجود در بایگانی شهرداري و اسناد ارائه شده توسط متقاضی داراي  ***
:سوابق به صورت زیر می باشد

از بابت احداث مغازه به سطح 114.9 مترمربع داراي پایانکار یاد شده می باشد اکنون  -1
 مساحت مغازه به 109.69 مترمربع کاهش یافته است

از بابت احداث بالکن به سطح  57.2 داراي پایانکار یاد شده می باشد سپس از بابت -2
22.78 مترمربع مترمربع توسعه بالکن تجاري و  تبدیل فضاي باالي راهروي مشاعی همکف 
به سطح 8.5 مترمربع به بالکن تجاري و دو واحد کسري پارکینگ تجاري داراي آراء بدوي و 

تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره هاي 4/93/480-1393/07/16 و 
.4/93/727-1393/10/17 و بالمانع 4/33/603209 سال 93 می باشد

: با توجه به وضعیت موجود و سوابق داراي تخلف به صورت زیر می باشد ***
توسعه بالکن تجاري به سطح 41.51 مترمربع  که از این مقدار به سطح 13.24 مترمربع به  -1
صورت  تبدیل انباري مسکونی احداث شده در فضاي باالي راهروي مشاعی به بالکن تجاري 

می باشد با قدمت سال 94
با توجه به پرداخت دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
هنگام دریافت گواهی عدم خالف،همچنین پرداخت دو واحد کسري  کسري پارکینگ تجاري 

.سال 93 ،کسري پارکینگ ندارد
: توضیحات ***

داراي  کاهش بناي مغازه به سطح 5.21 مترمربع نسبت به پایانکار صادره می باشد *
انباري هاي احداث شده در فضاي باالي راهروي مشاعی داراي راي تجدید نظر کمیسیون  *
ماده صد به شماره 4/93/727-1393/10/17 می باشد تا این زمان تفکیک و به واحدي 

اختصاص داده نشده است
از بالکن مغازه به راه پله مشاعی طبقات راه عبوري دارد *

95
2
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برابر پایانکار صادره فاقد عقب نشینی می باشد.با توجه به اینکه قسمتی از مغازه فوق در 
قسمت 3 متر عقب سازي بر کمربندي داراي پایانکار بوده و با عنایت  به طرح تفصیلی جدید 
مبنی بر تغییر عرض بر کمربندي از 45 متر  به 51 مترو باستناد خط پروژه شماره 
.1773-1414 - 95/06/01 مغازه فوق  به سطح تقریبی 29 مترمربع در تعریض قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 170869 مورخ 97.09.07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 190.000.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 38,000,000(سی و  هشت میلیون )ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 83.08  0
 

650000  , 1385
 , 1387

توسعه بناي تجاري 1397/12/25 4/97/8592 تجدید 
نظر

رشت - 
فلکه رازي 
- انتهاي 
بلوار شیون 
فومنی - 
روبروي 
کوچه 

آسایش 14

4-3-10033-3-1-0-0 95
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي به 
موجب نظریه شماره 170869 مورخ 97.09.07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 94.000.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 18,800,000(هجده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 28.26  0
 

303750  , 1385 توسعه بناي تجاري

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 65,000,000(شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

650000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید درپاسخ به تصمیم کمیسیون بشماره هاي  4/97/6018-1397/06/06 و 
4/97/8387-1397/12/07 مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت 137.24 متر مربع 

: مشتمل بر 2 باب مغازه به شرح زیر میباشد
مغازه اول از سمت جنوبی به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک با زیربناي   -1
83.08  متر مربع که از این مقدار بمساحت 12.5 متر مربع ان بصورت بالکن در نیم طبقه  در 
مرحله بهره برداري بشغل کارگاه جوشکاري داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 4.3 * 1.5 متر 

مربع ازنوع فلزي با قدمت تقریبی در سال 1385
مغازه  دوم از سمت جنوبی به استناد کروکی ارائه شده از سوي مالک با زیربناي بمساحت  -2
66.66 متر مربع که از این مقدار بمساحت 39.38 متر مربع بصوت زمین سرپوشیده و 
سرویس بهداشتی  و بمساحت 27.28 متر مربع بصورت مغازه حالیه فاقد بهره برداري و 
داراي تابلیو تبلیغاتی به ابعاد 4 *  1 متر مربع از نوع فلزي با قدمت تقریبی در سال 1382 

.میباشد
مالکین از بابت اعیانات به صورت یکباب مغازه 2 دهنه بمساحت 38.4 متر مربع راي ماده 
صد بشماره 4545-1384/04/21 را ارائه نموده اند که از بابت ان داراي سوابق پرداخت خالف 
میباشد . از آنجایی که بعد از صدور راي اعالم شده اقدام به توسعه بنا بمساحت  111.34 متر 
مربع بصورت تبدیل یکباب مغازه  به 2 باب مغازه و توسعه بنا در سطح شده است لیکن راي 
4545-1384/04/21 مربوط به کل اعیانات احداثی ( یکباب  مغازه اي که کنون توسعه پیدا 
کرده و به 2 باب مغازه تبدیل شده ) میباشد و قابل تقسیم بندي نیست .  اما چون در گزارش 
کارشناس محترم دادگستري ، تمامی راي 4545-1384/04/21 مورد سوال کمیسیون ماده 
صد را مربوط به ملک آقاي شیرعلی پور با متراژ 66.66 متر مربع ( با احتساب سایبان به 
مساحت 38.38 متر مربع)  لحاظ نموده اند لذا تخلفات ساختمانی با توجه به گزارش 

: کارشناس رسمی به شرح زیر میباشد
توسعه بناي تجاري مربوط به ملک آقاي شیرعلی پور بمساحت 28.26 متر مربع که با  -1
.توجه به متراژ مغازه ( 27.28 متر مربع ) تماما تخلف مربوط به سایبان تجاري است

توسعه بناي تجاري  بمساحت 70.58 متر مربع و سایبان تجاري بمساحت 12.5 متر مربع  -2
در نیم طبقه  مربوط به ملک آقاي ابراهیم زاده

از بابت کل اعیان احداثی داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط قدیم  -3
.میباشد. لیکن  هر مغازه به صورت منفرد کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه بشماره 464-1396/12/09 فاقد عقب نشینی میباشد. مراتب جهت 
صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص توسعه بناي تجاري و توسعه بالکن تجاري 

حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,512,640,000(یک میلیارد و  پانصد و  دوازده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 378.16  4
 

1000000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1397/12/22 4/97/8599 بدوي بلوار شهید 
بهشتی بعد 
از فلکه گاز 
جنب کمیته 
امداد 
باشگاه 
ورزشی 
یاس

4-3-10109-145-1-0-0 95
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 650,000,000(ششصد و  پنجاه 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 325  2
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عقب نشینی اعالم شده با توجه به سوابق و بالمانع هاي قبلی به رد آن 
اظهار نظر می گردد.

رعایت عقب 
نشینی

54.7  0
 

3300000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب ساختمان دو طبقه بر روي تجاري  بر روي 
عرصه به مساحت 354.80 مترمربع (عرصه فوق از تجمیع دو قطعه به صورت :  1- قطعه دوم 
مجزا شده از 638 و 2- قطعه سوم مجزا شده از قطعه اول 638 ) می باشد.از بابت یک باب 
ساختمان به صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت دو باب مغازه ( به زیربناي 
کلی 379.7 مترمربع که از این مقدار دو باب مغازه به مساحت هاي 47.73 و 32.58 
مترمربع می باشد) داراي بالمانع تفکیک به شماره 16451-64/04/25 می باشد.مجددا از 
بابت تبدیل 31.5 مترمربع از پارکینگ  به مغازه و تبدیل 249.70 مترمربع مسکونی به 
تجاري (بانک) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 55.4-79/08/01 می باشد و با توجه 
به اسناد موجود در بایگانی ، کسري سه واحد پارکینگ نیز پرداخت شده است سپس در 
سال 81 برابر صورتجلسه کمیسیون ماده صد از بابت تبدیل 33.49 مترمربع دیگر از 
پارکینگ و مازاد بر 3/1 بالکن به سطح 5.59 مترمربع داراي راي جریمه و سوابق در واحد 
تخلفات و بالمانع شماره 2/33/21238-86/12/27 می باشد.اکنون برابر نقشه برداري ارائه 

:شده ، وضع موجود به صورت زیر می باشد
همکف : به زیربناي 275.31 مترمربع (به صورت یکباب مغازه ) **

نیم طبقه : به زیربناي 133.83 مترمربع ( به صورت بالکن و حفره راه پله دسترسی به  **
بالکن و راه پله طبقات )

طبقه اول به زیربناي 295.93 مترمربع (به صورت یک واحد تجاري (باشگاه ورزشی ) که  **
از این مقدار به سطح 16.92 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد و به سطح 

12.43 مترمربع به صورت راه پله دسترسی به طبقات می باشد)
طبقه دوم به زیربناي 121.28 مترمربع ( در زیرشیروانی ، به صورت یک واحد تجاري  **

(باشگاه ورزشی) و راه پله تجاري دسترسی  )
: با توجه به سوابق داراي تخلف با قدمت سال 87 به صورت زیر می باشد

 توسعه بناي تجاري به سطح 130.01 مترمربع -1
 توسعه بالکن تجاري به سطح 79.8 مترمربع -2

 توسعه بناي تجاري در طبقات اول و دوم به سطح 168.35 مترمربع -3
داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

: توضیحات
راه دسترسی به عرصه مشاعی حد شرق (قطعه سوم مجزا شده از قطعه اول 638) که در  -1
آن اعیان احداث نشده است تنها از طریق درب مجزا که با پالك حد شرق مشترك می باشد 
، امکان پذیر بوده و با آن پالك به صورت یکپارچه مورد بهره برداري قرار می گیرد
 پالك یاد شده نیز داراي پرونده جاري تخلف به شماره 655341 می باشد
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باستناد خط پروژه شماره 1554-96/12/13 به سطح 48.5 مترمربع از اعیان هرطبقه و به 
.سطح 6.20 مترمربع از عرصه در تعریض کمربندي 51 متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
****************************************

احتراما در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 73972-98/05/02 در خصوص 
: بررسی مجدد کسري پارکینگ گزارش زیر تقدیم می گردد

: با توجه موضوعات مطرح شده زیر
با توجه به سال وقوع تخلف در سال 1387، و با توجه به بند 4  نامه شماره  -1

15777-94/02/14 معاونت معماري و شهرسازي  ،که براي امالك فاقد پروانه در هنگام وقوع 
تخلف ،ضوابط پارکینگ بر اساس زمان وقوع تخلف محاسبه می گردد

راي کمیسیون ماده صد در سال 79 نیز بر اساس تبدیل مسکونی به تجاري صادر شده و  -2
.به همین روال مابقی تخلفات نیز به صورت تجاري محاسبه می گردد

کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسکونی بوده و با توجه به تخلف  -3
،احداث تجاري در سال 87 در کاربري مسکونی تعداد کسري پارکینگ آن به صورت هر 100 

.مترمربع دو واحد می باشد
اکنون با توجه به زیربناي کلی به سطح 827.18 مترمربع داراي کسري پارکینگ به تعداد 16 
واحد می باشد که 3 واحد آن پرداخت شده است در نتیجه 13 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
249724مورخ 97.12.20 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 25.485.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 5,097,000(پنج میلیون و  نود و  هفت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 16.99  0
 

225000  , 1376 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1397/12/25 4/97/8601 بدوي یخ -
سازي-کوچ
کی-خجست
ه

4-1-10410-209-1-4-0 95
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 5,625,000(پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.21 225000  , 1376 تجاوز به معابر عمومی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم 
بانضمام پارکینگ به مساحت 29.35 متر مربع میباشد و از بابت تبدیل قسمتی از پارکینگ 
به مغازه تجاري به سطح 12 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 1538 مورخ 
75/3/30 مبنی بر جریمه مالی بوده و بعد از آن بالمانع به شماره 1/33/1582 مورخ 
75/6/04 را دریافت نموده است.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون مجوز و با 
قدمت تقریبی سال 76 اقدام به تبدیل قسمت دیگري از پارکینگ به سطح 16.99 متر مربع 
به یک باب مغازه تجاري دیگر نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 

میباشد.باستناد خط پروژه شماره 592 به سطح 2.95 متر مربع از اعیان هر طبقه و 0.26 متر 
مربع از عرصه در تعریض میباشد.مراتب جهت پاسخ استعالم موقعیت مکانی و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 1.75 به 

ضریب 1) جریمه بمبلغ 538,070,400(پانصد و  سی و  هشت میلیون و  هفتاد هزار و  
چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 160.14  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 4/97/8602 تجدید 
نظر

مصطفی -
خمینی-جوا
دزاده-اول

4-3-10042-4-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/67 در تاریخ 97/06/24 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 566.28 مترمربع صادر شده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد. داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح 

:زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.56  مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.56 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.56 مترمربع -4

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم ) به مساحت  160.38 مترمربع -5
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -6
مجموعا به مساحت 33.9 مترمربع (به سطح 8.49 مترمربع در همکف و به سطح 8.47 

مترمربع در طبقات اول تا سوم)
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -7

به سطح 29.4 مترمربع در زیرشیروانی نسبت به پروانه کاهش بنا دارد. سطح اشغال بنا از 
55% به 76.21% افزایش یافته است. با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده کسري فضاي 
باز به سطح 51.6 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 40 مترمربع دارد. فعال پارکینگ 
رعایت می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در 
حد نازك کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات 
ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع 
پارکینگ و دیوارحایل بام و عقب نشینی قید شده در پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. 

//ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
705,801,600(هفتصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  یک هزار و  ششصد) ریال تایید 

می نماید.

جریمه 210.06  1
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1397/12/26 4/97/8606 تجدید 
نظر

رشت -  
استقامت 
یک - 
خیابان 
ابوذر - 
کوچه عمار 
یک - 
انتهاي 
کوچه

4-2-10108-2-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/96/96 مورخ 96/12/02 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 898 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.85 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 31.85 مترمربع و در مجموع -2

.127.4 متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 49.81 مترمربع
.افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد-4

داراي کسري فضاي سبز به سطح 54.8 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي باز -5
.میباشد)

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %50 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 64.6% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 2.95 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر وبررسی دقیق فضاي سبز و 
فضاي باز موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

95
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 1 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
325,718,400(سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  هفتصد و  هجده هزار و  چهارصد) 

ریال تایید می نماید.

جریمه 96.94  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 4/97/8607 تجدید 
نظر

رشت - 
استقامت - 
ك شهید 
رجایی - بن 
 بست اول

4-2-10281-13-1-0-0 95
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/19 مورخه 97/03/03 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 551.10 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  13.21 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  19.91 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  19.91 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  19.91 مترمربع 4

به مساحت  24 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  71.94درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
79.23 درصد بوده که به مقدار  7.29 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 

.ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 24.42 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.حالیه متقاضی با توجه به درخواست 

.ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف  را دارد
در ضمن با توجه به نظریه واحد محترم خط پروژه وهمچنین بررسی وضع موجود به عمل 
آمده از اعیان احداثی ،جهت بررسی رعایت عقب نشینی پالك فوق نیاز به اجراي نما واتمام 
عملیات ساختمانی در زمان پایانکار بوده که جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...97/11/29

95
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی  و نظریه کارشناسی شماره 233886
مورخ 97.12.2درخصوص تایید استحکام بنا ضمن نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 58,650,000(پنجاه و  هشت میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 23  3
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 4/97/8609 تجدید 
نظر

فلکه -
گاز-کوچه 
دالور-کوچ
ه 11-کوچه 
وحدت

4-3-10336-4-1-0-0 95
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت یک باب خانه عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 79.45 مترمربع 
که از بابت اعیان یک  طبقه در یک واحد مسکونی به زیربناء 59 مترمربع  داراي بالمانع 
شماره 2/33/44788 مورخه 87/11/27 میباشد.برابر خط پروژه شماره 677 موجود در 
سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 10.12 مترمربع  در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.بعد 
از بالمانع فوق اقدام به خالف به صورت احداث در همکف به مساحت 13 مترمربع ودر نیم 
طبقه به مساحت 10 مترمربع کال به مساحت 23 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 7 

سال نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث

95
9

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم زهرا نسرین چیرانی 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب ساختمان مسکونی ویالیی بدون 
مجوز شهرداري با توجه به شرایط و موقعیت استقرار ملک، و ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري جهت بررسی استحکام و ایستایی ساختمان و وصول نظریه 
کارشناسی به شماره 252697 مورخ 97.12.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تایید استحکام و ایستایی ساختمان، ضرورتی بر قلع احراز نگردید بابت 
داخل تراکم به مساحت 45.25 مترمربع به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

4,615,500(چهار میلیون و  ششصد و  پانزده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 45.25  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1397/12/25 4/97/8621 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
صف سر - 
نواب صفوي 
- کوي 
شهید 
- کاظمی

4-2-10601-340-1-0-0 960

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.3  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ  17,921,400(هفده میلیون 

و  نهصد و  بیست و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 17.57  1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 25,500,000(بیست 

و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 76.08 مترمربع (باستناد نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 62.83 
مترمربع  با قدمت سال 91 احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ 

میباشد.باستناد خط پروژه شماره 2073 مورخ 97/12/04 به سطح 6.44 متر مربع از عرصه و 
به سطح 9.3 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري حد شرق قرار دارد.از اعیانات به 
سطح 45.25 متر مربع داخل تراکم و به سطح 17.57 متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

960

درخصوص عقب نشینی با توجه به زمان احداث بنا و بالمانع هاي قبلی به رد آن اظهار 
نظر می گردد.

رعایت عقب 
نشینی

25  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1397/12/26 4/97/8623 بدوي بلوار شهید 
بهشتی بعد 
از فلکه گاز 
جنب کمیته 
امداد جنب 
باشگاه یاس

4-3-10109-143-1-0-0 961

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه و محوطه 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 253491 مورخ 97/12/25 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.608.700.000 ریال تعیین و براورد نموده 

است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم 
تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 521,740,000(پانصد و  بیست و  

یک میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 286.6  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه به مساحت عرصه 208.60 مترمربع برابر 
سند که در وضع موجود اعیان آن تخریب و بدون مجوز اقدام به احداث یکباب دفتر کار 

(کاربري دفتر کار تجاري  توسط متقاضی تعرفه شده است) با قدمت سال 88 به مساحت 33
 متر مربع نموده است.قابل ذکر است عرصه ملک فوق با مقداري ازعرصه پالك حد غرب 
خود به صورت یکپارچه مورد بهره برداري قرار می گیرد که مجموعا داراي فضاي باز تجاري 
به سطح 253.6 مترمربع می باشد (از این مقدار به سطح 78 مترمربع مرتبط با عرصه پالك 
حد غرب می باشد و راه دسترسی به اعیان پالك حد غرب وجود ندارد).داراي یک واحد 
کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژ شماره 1554-96/12/13 به سطح 25 مترمربع 
در تعریض کمربندي 51 متري حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

961

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین عینکی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 
رشت مبنی بر مابه التفاوت بناي تجاري همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 37.5 
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی، وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
250343-97.12.21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 23،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,600,000(چهار میلیون و  

ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.5  0
 

100000  , 1371 احداث بناي بدون مجوز 1397/12/25 4/97/8629 بدوي فلکه 
گاز-خیابان 
سردار 
جنگل

4-3-10060-36-1-0-0 96
2

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت ششدانگ یک باب دکان به مساحت 27.5 مترمربع 
(برابر سند مفروز) که در وضع موجود مشتمل بر یک باب مغازه دو اشکوبه به انضمام بالکن 
به زیربناي کلی 98 مترمربع می باشد. در دو مرحله ، یک بار از بابت 18مترمربع بناي تجاري 
داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 71/11/25 و سپس از بابت توسعه همکف به 
سطح 20.8 مترمربع و احداث بالکن به سطح 21.7 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 4/96/4968 مورخه 96/12/05 می باشد. حالیه داراي مابه التفاوت بناي تجاري 
همزمانساز در طبقه اول به سطح 37.5 مترمربع بوده که در زمان ارسال گزارش در سال 96 
در نقشه هاي معماري وضع موجود ، ترسیم و گواهی گردیده لکن در گزارش مربوطه وارد 
نشده است. در حال حاضر درخاست حفاري به طول 4 متر روي پوشش بتن در گذر 25 متري 

/دارند. برابر خط پروژه شماره 1416 فاقد عقب نشینی است. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  11,446,500(یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  شش هزار و  

پانصد)ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 5.87  3
 

650000  , 1390 توسعه بناي تجاري 1397/12/25 4/97/8634 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
سه راهی 
ولکس - 
مصالح 
فروشی

4-1-10629-14-1-0-0 96
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 253084مورخ 97.12.25 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 180000000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 36,000,000(سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 20  0
 

650000  , 1388 تبدیل انباري به مغازه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي توسعه سرویس بهداشتی  با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 5,791,500(پنج میلیون و  هفتصد و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.94  1.5
 

650000  , 1388 احداث سرویس بهداشتی
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توضیحات بازدید احتراما برابرشکوائیه پیوست از طرف جمعی از ساکنین محله خیابان خرسندي-کوچه دانش 
میباشد.که برابر l/وهمچنین اخطاریه پیوست به شماره 1264/ن1/م4  مورخه 961/8
محتویات موجود در پرونده داراي یک برگه راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 
20507 مورخه 1388/10/20مبنی بر جریمه مشاهده می شود که بر اساس گزارش موجود در 
سیستم مربوط به احداث یک باب انباري به مساحت 20 مترمربع و یک چشمه سرویس 
الزم به توضیح است در متن گزارش اشاره اي به ) .بهداشتی به سطح 2.5 مترمربع بوده است
کاربري تجاري یا مسکونی نشده و صرفا از لفظ انباري استفاده شده است و کمیسیون ماده 
صد نیز 1/2 ارزش معامالتی بناي احداثی را مبناي جریمه قرار داده است ، گزارش کارشناسی 
موجود در پرونده در پاسخ به نامه استعالم عدم مسیر دفترخانه4مورخه 96/10/4 ، مکان 
تعرفه شده برابر سند مالکیت تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت 178.5 مترمربع بوده که 
در وضع موجود ، محصور و مشتمل بر اعیان به صورت یک باب دفترکاري تجاري به سطح 
حدود 20 مترمربع (دفتر مصالح فروشی) ، سایه بان با سازه فلزي به سطح تقریبی 25 

مترمربع و سایه بان با سازه چوبی به سطح تقریبی 15مترمربع جهت دپوي مصالح و سرویس 
بهداشتی جداساز به سطح 2.5 مترمربع می باشد. همچنین از مابقی زمین به صورت فضاي 
از نوع بنر معمولی است. از بابت  x1.2باز تجاري بهره برداري می گردد. داراي تابلو به ابعاد 8
دیوارکشی محوطه داراي پروانه دیوارکشی به شماره 1/44/73624 مورخه 88/03/18 بوده ،. 
حالیه با  (همچنین محتمل است که زیربناي منعکس شده در راي ، همان دفترکار فعلی باشد
توجه به وضعیت فعلی عرصه و اعیان سوابقی در خصوص تغییرات فوق ارایه نشده ، لذا نیاز 
به ارایه نقشه هاي معماري وضع موجود و به روزآوري گزارش می باشد. همچنین در خصوص 

عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه است
.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،*****************************
*********************************************************
****************************************************
احتراما به استناد نامه شماره 106258 مورخه 97/6/4 دبیرخانه کمیسیون ماده صد ، در 
خصوص کارشناسی مجدد ، که در پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند. که 
برابر محتویات موجود در پرونده داراي یک برگه راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به 
شماره 20507 مورخه 1388/10/20مبنی بر جریمه مشاهده می شود که بر اساس گزارش 
موجود در سیستم مربوط به احداث یک باب انباري به مساحت 20 مترمربع و یک چشمه 
سرویس بهداشتی به سطح 2.5 مترمربع بوده است. (الزم به توضیح است در متن گزارش 
اشاره اي به کاربري تجاري یا مسکونی  بودن انباري نشده و صرفا از لفظ انباري استفاده 
شده است و کمیسیون ماده صد نیز 1/2 ارزش معامالتی بناي احداثی را مبناي جریمه قرار 

96
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داده است ، این ملک داراي نامه استعالم عدم مسیربه دفترخانه4مورخه 96/10/4 
میباشد.وهمچنین طی کارشناسی صورت گرفته مکان تعرفه شده برابر سند مالکیت 

تفکیکی یک قطعه زمین به مساحت 178.5 مترمربع بوده که در وضع موجود ، محصور و کل 
اعیانات شامل ، یک باب دفترکار تجاري به مساحت 25.87 مترمربع (دفتر مصالح فروشی) 
که از سال 90 به مساحت 5.87 مترمربع نسبت به مساحت قبلی ، که داراي راي کمیسیون 
به مساحت 20 مترمربع و انباري بوده افزایش بنا دارد. ودر سال 97 نسبت به احداث یک 
دستگاه سرویس بهداشتی نوساز به مساحت 5.94 مترمربع در جوار این ملک اقدام نموده 
اند. کل بناي موجود در این عرصه به مساحت 31.81 مترمربع ، شامل دفتر مصالح فروشی و 
سرویس بهداشتی میباشد .از بابت دیوارکشی محوطه داراي پروانه دیوارکشی به شماره 
1/44/73624 مورخه 88/03/18 میباشد. همچنین در خصوص عقب نشینی نیاز به اظهار 
نظر کارشناسان واحد نقشه برداري و خط پروژه میباشد. که بنا به اظهار نظر و صورتجلسه 
واحد خط پروژه و نقشه برداري به شماره 420 ،به مساحت 27.16مترمربع از عرصه در طرح 
تعریض اصالح گذرهاي 10و55 متري و پخ کوچه قرار دارد. مراتب جهت صدور دستورات 

.بعدي تقدیم حضور میگردد
**************************************

در پاسخ به تصمیم  اعضاي محترم کمیسیون به شماره 4/97/6754 مورخه97/8/12  ،به 
مساحت 5.87 مترمربع توسه بناي احداثی  مورد استفاده تجاري این فروشگاه مصالح 

.ساختمان میباشد
*****************************************

در پاسخ به نامه شماره 239769-1397 مورخه 97/12/8 عین گزارش کارشناسی فوق  مورد 
.تایید میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 189,619,200(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.21  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1397/12/25 4/97/8635 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 96
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره252035 مورخ 97.12.23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3243300000 ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 648,660,000(ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  

ششصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 34.14 3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز
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توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 1396/12/07-4/96/100 
بصورت 3 طبقه  بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر شیروانی با 
زیربناي 517.05 متر مربع صادر گردیده است . الزم بذکر است در پروانه صادره مساحت هر 
یک از پارکینگها به اشتباه 17.3 متر مربع ذکر گردیده که از این بابت به مساحت زیربناي 
همکف در پروانه 14.4 متر مربع اضافه شده است که با کسر آن مساحت پروانه صادره 
502.65 مربع میباشد. از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 47.5 متر مربع نسبت به مدول 

پروانه ( با زیربناي 502.65 متر مربع ) راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/97/5906-1397/04/05 و از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 200.02 متر مربع 
راي کمییون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 مبنی بر پرداخت جریمه صادر 
شده است.  حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري میباشد و تاکنون کف سازي و نازك 
کاري سقف اجرا نشده است لذا رعایت ارتفاع پیلوت در هنگان پایانکار الزامی است. رعایت 
پارکینگ مسکونی و تجاري میگردد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
پارکینگ شماره 1 به مغازه اختصاص دارد. . حالیه داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه به 

: شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا  سوم بمساحت 5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.41 متر  -1

مربع  )
 اضافه بنا در  زیر شیروانی بمساحت 7.58 متر مربع -2

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مفید در همکف بمساحت 5.12  -3
 متر مربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مسکونی در طبقه اول و دوم و  -4
سوم  بمساحت 8.28 متر مربع ( هر طبقه  2.76 متر مربع )
تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بمساحت 34.14 متر مربع -5

از آنجایی که مساحت هر انباري حداکثر 5 متر مربع میتواند باشد لذا مجموعا  بمساحت  -6
5.59 متر مربع از مساحت 3 باب انباري بیشتر از 5 متر مربع میباشد ( بمساحت 1.04 متر 
مربع از انباري 1 و بمساحت 0.92 متر مربع از انباري شماره 2 و بمساحت 3.63 متر مربع از 

ابناري شماره 3 )
داراي کسري رعایت حداقل فضاي باز و فضاي سبز  به مساحت 47.82 متر مربع ( به  -7
کسر راه پله و آسانسور ) میباشد که قبال در گزارش عدم خالف بشماره 649205 که منجر به 
. راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 شده بود ، اعالم نگردیده بود

رعایت ابعاد درب هاي پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد . در پروانه صادره به سطح  
تقریبی 0.93  متر مربع از عرصه عقب نشینی  صادر گردیده  لذا با توجه به عدم انجام 
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نماسازي در هنگام بازدید رعایت مقدار عقب نشینی در هنگام پایانکار قابل بررسی میباشد. 
مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري  به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن  
ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/09 4/98/10000 رسیگی 
 مجدد

حمیدیان 
-خ امیر 
کبیر--ك 

بهار 1

4-2-10602-657-1-0-0 96
5

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی در 
خصوص اصول سه گانه به شماره 54121مورخ 98.4.5به استناد تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها  ضمن نقض راي تجدیدنظر : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 12,720,000(دوازده 
میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 106  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهدثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6 1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 

302,436,000(سیصد و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 168.02  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 72.25 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی از جنس اسکلت بتن آرمه و 

:قدمت سال 89به شرح زیر احداث گردیده است
.طبقه همکف به زیربناي 66.08 متر مربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ-1

.طبقه اول به زیربناي 66.08 متر مربع-2
طبقه دوم به زیربناي 70.93 متر مربع که از این مقدار به سطح 4.85 متر مربع به صورت -3

.پیشرفتگی به شارع در ارتفاع تقریبی 6 متري از سطح زمین میباشد
طبقه سوم به زیربناي 70.93 متر مربع که از این مقدار به سطح 4.85 متر مربع به صورت -4

.پیشرفتگی به شارع میباشد
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.به سطح تقریبی 6 متر مربع از اعیان هر 
طبقه در تعریض کوچه 10 متري حد شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح 106 متر مربع داخل 
تراکم ، به سطح 26.16 متر مربع خارج تراکم و طبقات دوم و سوم به سطح 141.86 متر مربع 
.به صورت طبقه مازاد میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 5223 مورخ 97/04/26 مبنی بر ****
****.کارشناسی مجدد ، عین گزارش فوق تائید میگردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي ایرج قسمتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 19.41 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 28.74مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید  به مساحت 3.91 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 552,081,600(پانصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 109.54  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/08/14 4/98/10003 بدوي -
شهریاران-
-گلستان

4-2-10262-40-1-0-0 96
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/144 مورخه 97/12/14 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناء 821.87 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اسکلت وسربندي  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  19.41 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 28.74  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 28.74   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  28.74   مترمربع 4

به مساحت 3.91 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور -6
وتبدیل آن به بناي مفید

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 69.84 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 76.74 درصد بوده که به مقدار  6.90 درصد افزایش یافته است.به مساحت 18.57 
مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در 
زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
.قرار خواهد گرفت.به مساحت 1.02  مترمربع داراي کاهش بنا در زیرشیروانی میباشد
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/05
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه در همکف و طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، 
با جریمه به مبلغ 1,029,672,000(یک میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 102.15  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/12 4/98/10004 تجدید 
نظر

بلوارمنظریه
- کوچه 
گلستانی-م

جیدیه 2

4-3-10116-71-1-0-0 96
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/65-97/06/21 به صورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 968.65 مترمربع  صادر گردیده 

است.عمیالت ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
: اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.56 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.26 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 13.26 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 13.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 13.26 مترمربع -5
تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 28.55 مترمربع -6

کسري فضاي باز ندارد **
با توجه به ضوابط جدید و جاري فضاي سبز کسري فضاي سبز ندارد (لذا اجراي فضاي  **

سبز ارائه شده در نقشه هاي معماري الزامی می باشد)
.داراي کاهش بنا به سطح 11.14 مترمربع در زیرشیروانی می باشد **

.کسري پارکینگ ندارد **
هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی به سطح 1 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.سطح اشغال از 50 درصد به 55.08 درصد افزایش یافته است **

اظهار نظر نهایی در خصور پارکینگ مازاد هنگام پایانکار میسر می باشد **
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

پایانکار الزامی است
*****************************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9079-98/04/02 و درپاسخ 
:به نامه شماره 57729-98/06/11 کمیسیون ماده صد گزارش زیر ارائه می گردد

.گزارش فوق بر اساس نقشه برداري ارائه شده تنظیم شده است و عینا تایید می گردد -1
میزان عقب نشینی در پروانه صادره  1 مترمربع بوده که به طول 7 سانتیمتر در حد شرق  -2

و به طول 12 سانتیمتر در حد غرب بوده و رعایت آن در پایانکار الزامی می باشد
عرض راه پله از 3.2 به 3.11 کاهش یافته ،همچنین طول راه پله نیز از 6 متر به 4.5 متر  -3

کاهش یافته است
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عرض متوسط موجود در محل 8.90 متر می باشد-4
همچنین مقدار تخلف صورت گرفته بر روي نقشه هاي اجرایی نشان داده شده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده ، راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي عینا تایید میگردد.ضمناً با توجه به راي قلع کسري پارکینگ منتفی اعالم 

می گردد.

سایر 455.86  0
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/23 4/98/10005 تجدید 
نظر

یخ 
سازي-باغ 
بادیانی-شه
ید 

کوچکی-باد
یانی-بن 
بست ششم

4-2-10618-29-1-0-0 96
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 85.50 مترمربع داراي اعیان 
خالف ساز در 3 طبقه روي پیلوت در  3 واحد مسکونی ،همکف به مساحت 80.09 مترمربع 
طبقات 1و2و3 هر کدام به مساحت 80.09 مترمربع کال به مساحت 320.36 مترمربع با مصالح 
بتنی به قدمت تقریبی 2 سال میباشد.2 واحد کسري پارکینگ دارد.کل اعیان خارج تراکم 
میباشد.برابر خط پروژه شماره 722 مورخه 98/04/23 ضمیمه شده کل پالك فوق در حریم 

کیفی رودخانه قرار دارد.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/04/26
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي بندعلی نوعی پرمهر 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري 
بمتراژ79.50 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 97102 مورخ 

98/06/06 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 24,645,000(بیست و  

چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 79.5  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 4/98/10006 بدوي رشت - پاره 
بیجار - 
خیابان 
ایران - 
انتهاي 
کوچه 

شالیزار 7

4-2-10602-489-1-0-0 96
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در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 148.50 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 230,175,000(دویست و  سی میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 148.5  0.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر 
دو واحد مسکونی  با زیربناي 228 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه 
فاقد سند مالکیت رسمی (داراي خط عادي) به مساحت تقریبی 72 مترمربع در صددرصد 
سطح اشغال زمین احداث گردیده است. طبقه همکف مشتمل بر پیلوت جهت پارکینگ و 
طبقات اول و دوم هر طبقه به مساحت 78مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی که از این 
مقدار به مساحت 6 مترمربع به صورت پیش آمدگی به سمت معبر در حد شرق می باشد. 
ساختمان از جنس سازه بتن مسلح و در مرحله نازك کاري بوده و قدمت احداث بنا سال 
1395 تخمین زده می شود. به استناد اظهار نظر کارشناس خط پروژه با توجه به عدم شکل 
گیري معابر، نبود شبکه در طرح تفصیلی و همچنین نبود اسناد مالکیت، اظهار نظر در 
خصوص معابر حد شمال و حد شرق امکان پذیرنمی باشد، ضمنا در حد جنوب، به مساحت 
تقریبی 19 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 10 متري قرار دارد. گزارش تخلفات ساختمانی 

:به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم در طبقه همکف به مساحت 37.1 مترمربع-1

احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 34.9 مترمربع-2
احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم در طبقات اول و دوم به مساحت 42.4 مترمربع-3
حداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم در طبقات اول و دوم به مساحت 113.6 مترمربع-4
دو واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی ا داراند.  

.مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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در خصوص اعتراض آقاي حسن بهرامی سگزابادي  نسبت به راي بدوي به شماره فوق 
الذکر با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از 
اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا دوم  هر یک به 
مساحت 24.75 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به یک 
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  230,175,000(دویست و  سی میلیون 

و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 74.25  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 4/98/10008 تجدید 
نظر

رشت 
سلیماندارب
--خوش 
کالم

4-3-10376-23-1-0-0 970

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داراي پروانه احداث بنا به شماره 4/97/69 مورخ 
1397/07/24 به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 249.2 
مترمربع می باشد. (شایان ذکر است به استناد نقشه هاي منضم به پروانه صادره و گزارش 
کارشناس محاسب در زمان صدور پروانه، مساحت طبقه همکف در جدول کاربري هاي پروانه 
25 مترمربع کمتر درج گردیده است). برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در حد 
اتمام سربندي و آغاز سفت کاري است. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد بازدید به عمل 

:آمده و نقشه هاي مورد تایید ناظر معماري به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.75 مترمربع ( سطح اشغال از 60 درصد به 78درصد  -1

افزایش یافته است.)
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به مساحت 49.5 مترمربع (24.75 مترمربع در هر طبقه) -2
سرانه فضاي باز تامین می گردد لیکن نقشه هاي جانمایی فضاي سبز و محوطه سازي ارائه 
نشده است. عقب نشینی برابر پروانه صادره رعایت گردیده است. کسري پارکینگ ندارد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت عقب نشینی و تامین پارکینگ ها و تامین سرانه 
فضاي سبز مستلزم اتمام عملیات ساختمانی و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

970

(در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم زینب طالبی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 
49.82  مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 
1,092,926(یک میلیون و  نود و  دو هزار و  نهصد و  بیست و  شش) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.)

جریمه 49.82  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 4/98/10009 بدوي رشت-بلوار 
شهید 
افتخاري-خ
یابان 

باقرالعلوم-ك
وچه 

دهم-فرعی 
چهارم-سم
ت چپ

4-2-20712-92-1-0-0 971

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  
پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 19.37 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 4,249,294(چهار میلیون و  دویست و  چهل و  نه هزار و  

دویست و  نود و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 19.37  1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 4/98/10009 بدوي رشت-بلوار 
شهید 
افتخاري-خ
یابان 

باقرالعلوم-ك
وچه 

دهم-فرعی 
چهارم-سم
ت چپ

4-2-20712-92-1-0-0 971

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

13.85 219375  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 80.28 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی به زیربناي 69.2 مترمربع  با قدمت تقریبی سال 80 با مصالح آجري احداث 
گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 430 
مورخ 98/6/03 به سطح 13.85 متر مربع در تعریض میباشد.از اعیانات به سطح 49.82 متر 
مربع داخل تراکم و به سطح 19.37 متر مربع خارج از تراکم میباشد.کاربري پالك در طرح 
تفصیلی قدیم در کاربري حریم و در طرح تفصیلی جدید در کاربري مسکونی قرار 

دارد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ  استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي مرتضی والئی  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 
قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي در خصوص افزایش بنا در همکف و 
طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 35.40 مترمربع افزایش بنا در طبقه پنجم 

بمساحت 43.40 مترمربع وافزایش بنا در طبقه ششم (بصورت زیر شیروانی) بمساحت 
11.20مترمربع  و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 26.47 
مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بابت احداث انباري (بیش از پنج مترمربع ) در همکف 
بمساحت 2.83 مترمربع  و در زیر شیروانی بمساحت  4.17 مترمربع  ، عینا  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 265.05  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/30 4/98/10013 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی- 
کوچه شهید 
سید جواد 
میري

4-3-10037-74-1-0-0 97
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی زمان صدور پروانه تأیید می گردد. جریمه 233.77  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1398/07/30 4/98/10013 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی- 
کوچه شهید 
سید جواد 
میري

4-3-10037-74-1-0-0 97
2

راي بدوي در خصوص افزایش تعداد واحد تایید میگردد. ردتخلف 2 3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 94/07/11به صورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 1285.05 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 

:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 35.38 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.4 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.4 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35.4 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 35.4 مترمربع -5
 اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 43.4 مترمربع -6

 اضافه بنا در طبقه ششم به صورت زیر شیروانی به مساحت 11.2مترمربع -7
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 10 واحد مسکونی -8

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 26.47 مترمربع -9
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 233.77  -10

مترمربع
مازاد بر تراکم در همکف به سطح 2.83 مترمربع بدلیل افزایش مساحت انباري باالي 5  -12

 مترمربع
مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 4.17 مترمربع بدلیل افزایش مساحت انباري  -13

باالي 5 مترمربع
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا در خصوص تایید نهایی پارکینگ هنگام پایانکار 
اظهار نظر می گردد.بدلیل تزاحم 4 واحد پارکینگ مشمول عوارض یک واحد کسري 

پارکینگ می باشد (یک واحد دیگر در مرحله صدور پروانه دریافت شده است). سطح اشغال 
از 57.57 درصد به  69.37 درصد افزایش یافته است.هنگام صدور پروانه به سطح 0.81 
مترمربع در تعریض قرار داشته که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.الزم به ذکر 
است  هرگونه تخلفات و اضافه بناهاي احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

97
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و دعوت بحضور نمایندگان محترم سپاه و کارشناس 
پرونده و باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را در خصوص پایگاه 
مقاومت بسیج با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 892,800,000(هشتصد 
و  نود و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري رشت محکوم 

مینماید

جریمه 144  2
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/12 4/98/10019 بدوي -
--حمیدیان

4-2-10224-86-1-0-0 97
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 150  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه دو شهرداري منطقه چهار، داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 
2 واحد اداري متعلق به سپاه قدس گیالن که بنا به نقشه معماري ارائه شده بصورت پایگاه 
مقاومت میباشد ، طبقه همکف در یک واحد اداري به  مساحت تقریبی 76 مترمربع  و طبقه 
اول در یک واحد اداري به مساحت تقریبی 76 مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 152مترمربع  
با مصالح بتنی در حال احداث میباشد  که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد ، 3 واحد 
کسري پارکینگ دارد .در صورت لزوم جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه میباشد ، ضمناً به دلیل قرار گیري ساختمانهاي متعدد اداري و سوله هاي ورزشی در 
ملک فوق گزارش کارشناسی در خصوص آن متعاقباً در صورت ارائه نقشه قابل بررسی و 
اظهارنظر میباشد وگزارش فوق صرفاً مربوط به پایگاه مقاومت مذکور میباشد .///س.ن

****************************
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10268 مورخ 1398/09/18با عنایت 
به بهره برداري طبقه همکف ساختمان مذکور بعنوان انباري پایگاه مقاومت لذا ساختمان 

***********************. مذکور 3 واحد کسري پارکینگ دارد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 12,768,000(دوازده 

میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 60.8  0.1
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/28 4/98/10023 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 

29

4-1-10749-343-1-0-0 97
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 105,000,000

(یکصد و  پنج میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 25  2
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج از 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

76,860,000(هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می 
گردد.

جریمه 73.2  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/28 4/98/10023 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 

29

4-1-10749-343-1-0-0 97
4

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي کرسی مشتمل 
بر دو واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 134 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 76 مترمربع احداث گردیده است. بابت 
احداث اعیانات سوابقی ارائه نشد. سازه از نوع مصالح بنایی با کالف بتنی  قائم و افقی می 
باشد. قدمت احداث بنا سال 1395 تخمین زده می شود. بنا به اظهار نظر واحد نقشه برداري 
با توجه به نبود شبکه در طرح تفصیلی و نبود سند مالکیت، تهیه خط پروژه امکان پذیر 

:نیست. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم به مساحت 60.8 مترمربع-1
احداثبناي بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت 73.2 مترمربع-2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3
حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

حضور ارسال می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي مجتبی اکبري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 46.85 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 77374 مورخ 98.05.08 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 9,838,500(نه میلیون و  هشتصد و  سی و  

هشت هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 46.85  0.1
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/09 4/98/10026 بدوي جاده فومن 
- دخانیات 
- بعد از 
مسجد باب 
الحوائج - 
کوچه 21

4-2-10353-95-1-0-0 97
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز (مازاد بر تراکم ) به مساحت 20.98 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 66,087,000(شصت و  شش میلیون و  هشتاد 

و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 20.98  1.5
 

2100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/09 4/98/10026 بدوي جاده فومن 
- دخانیات 
- بعد از 
مسجد باب 
الحوائج - 
کوچه 21

4-2-10353-95-1-0-0 97
5

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 69.92 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي کلی 67.84 
مترمربع  با قدمت سال 97 احداث گردیده است.داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.به استناد خط پروژه شماره 988 مورخ 98/03/13 به سطح 7.45 متر مربع از اعیان 
در تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار دارد.از اعیانات به سطح 46.85 متر مربع داخل تراکم 
و به سطح  20.98 متر مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست صدورپاسخ 
.استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی(تبدیل ضریب 2 به 1.75)جریمه بمبلغ  289,002,000(دویست و  هشتاد و  نه 
میلیون و  دو هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.45  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 4/98/10035 تجدید 
نظر

بلوار الکان، 
بن بست 
رویایی

4-3-10250-108-1-0-0 97
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 50 مورخ 1396/08/13 به صورت سه 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 537.65 مترمربع صادر گردیده 
است.از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.17 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 
100قانون مبنی بر جریمه نقدي بوده و پس از آن داراي پروانه مرحله دوم مورخ 1396/12/27
 می باشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه 

:بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 2.08 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 15.25 مترمربع و در مجموع -2
.45.75 متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در طبقات  به سطح 0.9 مترمربع

مازاد بر تراکم به سطح 3.72 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع در طبقه -4
.همکف و زیرشیروانی

داراي کسري فضاي باز به سطح 3.23 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي سبز میباشد)-5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 67.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 41.21 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 
میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.اجراي فضاي سبز هنگام پایانکار الزامی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

97
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ 1,050,000,000(یک میلیارد و  پنجاه میلیون ) ریال در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 125  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/16 4/98/10038 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 

مجیدیه 8

4-3-10116-151-1-0-0 97
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ  1,333,046,400(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  سه میلیون و  چهل و  

شش هزار و  چهارصد)ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 198.37  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/29 مورخه 97/03/24 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 
543.4مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی می 

:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 32.64 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32.64 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 32.64 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 32.64 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 125 مترمربع -5
 احداث زیر شیروانی داراي انباري به سطح 33.60 مترمربع -6

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید به سطح 34.21 مترمربع (7.85 در همکف و 6.59 در  -7
هر طبقه)

 کسري فضاي باز به سطح 58.63 مترمربع -8
کسري فضاي سبز به سطح 20 مترمربع -9

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.سطح اشغال از 54.97 درصد به 77.46 درصد افزایش 
یافته است.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
آجرچینی بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
.در هنگام پایانکار الزامی است.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی در خصوص استحکام بنا به 
شماره 97052 مورخ 98.6.6 به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها : 

مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 
تخلف ساختمانی بمبلغ 2,261,188(دو میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار و  

یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 139.15  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/12 4/98/10039 بدوي رشت - 
دروازه 
الکان - 
کوچه شهید 
حبیب 
مسعودي - 
انتهاي 
فرعی 

چهارم - بن 
 بست

4-3-10148-2003-1-0-0 97
8

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده ششدانگ یکباب خانه  (برابر با سند مالکیت به مساحت 114.9 مترمربع) 
داراي اعیان ویالیی دوبلکس بدون مجوز با مصالح آجري به مساحت تقریبی 139.15 
مترمربع با قدمت سال ساخت 1379 ، قابل بهره برداري میباشد ، کل زیربنا به مساحت 
139.15 داخل تراکم میباشد  ، کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 1494 
مورخ 1394/07/05 بملک مذکور فاقد عقب نشینی میباشد ، حد شرق پالك مذکور در وضع 
موجود به طول 8.3 متر داراي مغایرت با سند میباشد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

حضور تقدیم میگردد ///.س.ن
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر احداث 

یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 76.27 مترمربع بانضمام بالکن 
تجاري بمساحت 33.33 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 93324 مورخ 1398.06.02  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ارزش 
سرقفلی به مبلغ 50.986.500 ریال برآورد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,197,300(ده 

میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 109.6  0
 

80000  , 1375
 , 1380

احداث بناي بدون مجوز 1398/08/14 4/98/10043 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
انتهاي بلوار 
بین آسایش 

14 و 16
-تولیدي 
صنایع 
چوبی

4-2-10497-48-1-0-0 97
9

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو برابر ارزش معامالتی به مبلغ 12,500,000(دوازده 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

125000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب دکان به مساحت تقریبی 
عرصه 110 مترمربع میباشد.ملک فوق بدون مجوز  با پوشش صد در صدي به زیربناي تقریبی 
110متر مربع با مصالح بلوك سیمانی و قدمت تقریبی سال 80 احداث گردیده است.داراي 2 
باب کسري پارکینگ میباشد.به دلیل عدم اجازه مالک جهت بازدید از داخل ملک مساحت 
هاي اعالم شده حدودي بوده و اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد اعیان و میزان کسري 
پارکینگ بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري از سوي متقاضی متعاقبا اعالم 
خواهد شد.اظهار نظر در مورد عقب نشینی بعد از ارائه سند مالکیت و ارائه نقشه برداري و  
تهیه خط پروژه امکان پذیر میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی ارسال میگردد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیکم میگردد

احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 76.27 متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با ****
پوشش 100% و با قدمت سال 75 احداث گردیده و بعد از آن و با قدمت تقریبی سال 80 اقدام 
به احداث بالکن تجاري به سطح 33.33 متر مربع با مصالح چوبی نموده است.مغازه فوق 
داراي فعالیت صنفی به شغل کارگاه چوب بري بوده.الزم به ذکر است مالک در قسمتی از 
مغازه اقدام به نصب دستگاه خودپرداز نموده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري 
میباشد.به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت 

*******.صدور دستور مقتضی تقدیکم میگردد
برابر خط پروژه شماره 464 به سطح 5.4 متر مربع در تعریض پخ بین دو گذر قرار ****

*****.دارد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا 
در همکف به مساحت 32.60 متر مربع   و طبقات اول تا سوم به مساحت 97.8  متر 
مربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 876,288,000(هشتصد و  هفتاد و  
شش میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 130.4  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/07 4/98/10054 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
دانشجو - 
جنب 
دانشکده 
پرستاري - 
کوچه 
پرستار - 
بن بست 
 وحدت

4-2-10478-29-1-0-0 980

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/48 مورخه 97/05/03 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 387.50 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي و آجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس داود نعمتی به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  32.60 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  32.60 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  32.60 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 32.60  مترمربع 4

رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در قسمتی از پالك فوق نگردیده ودر کمترین حد -5
این مقدار به طول 1.50 متر بوده که با احداث پنجره در این حد داراي اشرافیت به پالك حد 

.غربی میباشد
به مساحت 16.50 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح اشغال با احتساب راه پله 
وآسانسور ،مطابق پروانه 60.12 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 82.40 درصد بوده که به 
مقدار 22.28  درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.با توجه به تغییر عرض یکی از دربهاي  پارکینگ رو از 3 متر 
مطابق پروانه صادره به 4 متر ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 

39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به 
ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است).به مساحت 14.01 مترمربع 
داراي کاهش بنا در طبقه  آخر به دلیل حذف انباریها میباشد.در ضمن سقف آخر حالیه به 
.صورت تراسی بوده که نیاز به اصالح آن به صورت شیروانی در زمان پایانکار الزامی است
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/06

980

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به 
صورت دو باب انباري، دو باب اتاق، و سرویس و آالچیق (کالً داخل تراکم ) ضرورتی بر 
قلع احراز نگردید لذا به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه 
با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,204,500(پنج میلیون و  دویست و  چهار 

هزار و  پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 74.35  0.1
 

700000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/07 4/98/10061 بدوي نخودچر-ر
جایی--بن 
بست 6 
متري

4-1-10633-34-1-0-0 981

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري  مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
ادر هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.  0
 

700000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه در سند مالکیت قید نشده(برابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
مهندس حسین یگانه به مساحت 300 مترمربع)ودر وضع موجود داراي اعیان بدون مجوز به 
مساحت 74.35 مترمربع به صورت مسکونی(مشتمل بر 2 باب انباري ودو باب اتاق وسرویس 
وآالچیق با مصالح فلزي وچوبی)به قدمت تقریبی 4 سال که مدارکی از بابت آن ارائه ننموده 
که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 2180 مورخه 98/06/09 
ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 0.70 مترمربع در تعریض کوچه 6 متري بن بست 
قرار دارد.اعیان داخل تراکم میباشد.کسري پارکینگ ندارد(رعایت پارکینگ در فضاي باز 

میگردد).جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/11
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,293,331,200(یک میلیارد و  دویست و  نود و  سه میلیون و 

 سیصد و  سی و  یک هزار و  دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 192.46  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 4/98/10083 تجدید 
نظر

-
استقامت-ك
وچه شهید 
رجایی 
کوچه 
-سوم

4-2-10280-5-1-0-0 98
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  4/96/107 مورخ 1396/12/12 بصورت 4  
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی با زیربناي  1262.55 مترمربع صادر گردیده که حالیه 
عملیات ساختمانی آن در مرحله سفت کاري میباشد که گزارش تخلف ساختمانی آن به 

:  شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 26.38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 40.78  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 40.78 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 40.78 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  40.78 مترمربع -5
 کاهش زیربناي راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.96 مترمربع -6

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد (بررسی پارکینگ هاي مورد نیاز و مازاد پس از  **
اجراي کفسازي و نصب درب در هنگام پایانکار بررسی خواهد شد)

به علت اینکه انباري ها در زیر شیروانی آجرچینی نشده و حدود آن نمشخص نیست از  **
زیربناي پروانه در زیرشیوانی استفاده شدا است که در هنگام پایانکار قابل بررسی می باشد

کسري فضاي سبز ندارد **
 کسري فضاي باز ندارد **

سطح اشغال از 49.96% به  59.5 % افزایش یافته است **
هنگام صدور پروانه فاقد عقب نشینی بوده است **

با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت و تایید پارکینگها  **
.وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با ارائه نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید  **
.شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

98
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ2.5  متر مربع در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.5  0
 

1800000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1398/10/14 4/98/10109 رسیگی 
 مجدد

رشت بلوار 
شهید 
بهشتی  
نرسیده به 
 کوي پژمان

4-2-10178-341-1-0-0 98
3
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده بر اساس نقشه برداري ضمیمه یک باب مغازه به مساحت 21.15 مترمربع به 
انضمام بالکن به مساحت 23.7 مترمربع بوده (که از این مقدار به سطح 2.55 مترمربع به 
صورت پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر است) قبال در یک مرحله به همراه دو باب مغازه 
دیگر روي یک قطعه زمین واحد و روي کد نوسازي 1-275-10178-2-4 از بابت تبدیل یک 
واحد تجاري به 3 واحد به مساحت مجموع 56.5 مترمربع مغازه و بالکن به سطح 22.65 
مترمربع براي مغازه ي میانی (همین مغازه)، داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 
11913 مورخه 91/10/07 و پرونده مختومه بوده و در مرحله دوم از بابت اضافه بناي تجاري به 
سطح 33.85 مترمربع به صورت بالکن تجاري دو باب مغازه دیگر و مابه التفاوت کنسول سه 
باب مغازه به سطح 10.1 مترمربع و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري ، گزارش تحت شماره 
605720 به کمیسیون ارسال شده و منتهی به راي شماره 4/94/1308 مورخه 94/02/29 
شده است. (پرونده اخیر مفتوح است) حالیه پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به 
شماره 4/96/5033-96/12/15 ، سه باب مغازه در قالب سه پرونده مجزا و با ارایه نقشه 
برداري مستقل جهت بررسی ارایه می گردد. لذا در خصوص این مغازه ، با توجه به جمع 
زیربناي پرداختی نسبت به سوابق فوق ما به التفاوتی مشاهده نمی شود. الزم به توضیح 
است با توجه به جدا کردن کد نوسازي سه مغازه از هم برابر ضوابط سال 91 ، نمی توان یک 
باب مغازه را مشمول کسري پارکینگ دانست. حال آنکه در وضعیت گزارش اولیه 3 باب 
مغازه مشمول 2 واحد کسري پارکینگ بوده است. برابر خط پروژه شماره 849 مورخه 
/97/12/28 به سطح تقریبی 2.5 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض قرار دارد. /ع.ا
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3

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي قاسم عزیزي و شرکا  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 

19.55  مترمربع با قدمت سال 1358، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی 
به شماره 101466 مورخ 1398.06.12 ( ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز )ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1.661.750  ریال بر آورد و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 332,350(سیصد 
و  سی و  دو هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 19.55  0
 

50000  , 1358 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/26 4/98/10131 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی 
-خیابان 
میرزا 

کوچک -  ( 
-سلیماندارا
ب-نظري- 
(
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

6.41  0
 

50000  , 1358 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده بصورت زمینی به مساحت تقریبی 20 متر مربع و داراي اعیان بصورت 
ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 
1380 با پوشش 100 درصد در عرصه در مرحله بهره برداري بشغل فروش لوازم یکبار مصرف 
فاقد تابلو و بالکن میباشد. به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد .  داراي اخطاریه 
بشماره 3/571/ن-1396/08/22 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . اظهار نظر دقیقتر  
و مقدار عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر 
روي خط پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم 

.میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 مبنی بر کارشناسی مجدد بر روي پالك *****
نسقی به مساحت عرصه 19.55متر مربع بدون مجوز یک باب مغازه با پوشش 100% با قدمت  
سال 58 با مصالح بلوك سیمانی احداث گردیده است.فاقد کسري پارکینگ میباشد.به جهت 
تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مغازه فوق داراي فعالیت صنفی به 
****.شغل ظروف یکبار مصرف میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه شماره 500 مورخ 98/3/12 به سطح 6.41 متر مربع از اعیان مغازه در 

.تعریض خیابان 12 متري حد شمال و بن بست 4 متري حد جنوب قرار دارد

98
4

در خصوص احداث انباري جداساز در حیاط خلوت و مابه التفاوت بناي همزمانساز 
همکف و طبقه اول به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ (1,751,862)یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و 
 یک هزار و  هشتصد و  شصت و  دو ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید

جریمه 17.11  0.5
 

220000  , 1376
 , 1377

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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بدوي

رشت 
-حمیدیان-
-رزمندگان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در ردیف 3 راي صادره از این مرجع ضریب 3 در راي مذبور اشتباهاً ضریب 2 درج 
گردید  که مراتب از سوي ذینفع اعالم و درخواست اصالح آن نموده است.لذا با 

اختیارات واصله از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی ضریب 2 در راي ردیف 3 به 
ضریب 3 تصحیح می گردد. تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع 

است.

جریمه 6.  3
 

220000  , 1376 تبدیل غیر مجاز 1398/06/26 4/98/10134 اصالح
ي 
بدوي

رشت 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك نسقی پروانه شماره 26 مورخه 73/03/30 به صورت ساختمان مسکونی 
یک طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 208.65 مترمربع صادر شده است. 
پس از آن از بابت افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 4.8 متر و تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه به مساحت 72 مترمربع و احداث کنسول به سمت شارع عام به سطح 4 مترمربع 
پرونده به کمیسیون ماده صد ارسل شده و منتهی به صورتجلسه مورخه 76/03/25 مبنی بر 
جریمه شده است. پس از راي فوق پروانه صادره در تاریخ 76/09/26 به صورت یک واحد 
مسکونی به مساحت 112.65 مترمربع در طبقه اول روي دو باب مغازه به مساحت 72 

مترمربع و پیلوت مسکونی به مساحت 28 مترمربع و همچنین بالکن تجاري در نیم طبقه به 
سطح 11.4 مترمربع مجموعا به زیربناي 224.05 مترمربع اصالح شده است. در حال حاضر 
ساختمان در حال بهره برداري است و برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با سوابق 

 : فوق به شرح زیر است
احداث انباري جداساز در حیاط خلوت به سطح 4.53 مترمربع (قدمت 77) -1
احداث باالبر در قسمتی از حیاط خلوت به سطح 0.81 مترمربع (قدمت 77) -2

مابه التفاوت بناي همزمانساز (به صورت سایه کنسول) در طبقه همکف به سطح 10.78  -3
مترمربع (قدمت 76)

مابه التفاوت تبدیل پیلوت به تجاري به صورت همزمانساز به سطح 0.6 مترمربع (قدمت  -4
(76

احداث باالبر در طبقه اول به سطح 0.81 مترمربع (قدمت 77) -5
مابه التفاوت بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 1.8 مترمربع (قدمت 76) -6
الزم به توضیح است بالکن تجاري نسبت به سوابق فوق 8.66 مترمربع کمتر است. 

درخواست گواهی عدم خالف دارند. برابر خط پروژه شماره 2816 مورخه 98/2/05 فاقد عقب 
/نشینی است. /ع.ا

-------------------------------------------------------------
----

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب باالبر و جریمه سایر موارد 
بوده که طی بازدید مجدد در تاریخ 98/11/12 باالبر جمع آوري شده و تصویر مربوطه ضمیمه 

.می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه (استفاده درمانی- خدماتی) 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 10400 متر مربع بمبلغ 
72,800,000(هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 10400  0.1
 

70000  , 1354 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1398/07/30 4/98/10148 تجدید 
نظر

-
نامجو-مرکز 
آموزش 
درمانی 
الزهرا-نبش 
ملت

4-3-10013-64-1-0-0 98
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در خصوص اعتراض  داشگاه علوم پزشکی گیالن (مرکزآموزشی درمانی الزهرا) نسبت 
به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به استفاده درمانی - خدماتی  

درخصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 6931 مترمربع  ، ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 50,420,680,000(پنجاه میلیارد و  چهارصد و  

بیست میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 6931  4
 

3100000  , 1354
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به صورت غیابی ، مرکز آموزشی درمانی الزهرا مشتمل بر اعیانات متعدد از 
جمله ساختمانهاي قدیمی بیمارستان مربوط به سال 1354 در عرصه اي به مساحت کلی 
تقریبی 1.3 هکتار بوده که حالیه در قسمتی از حد جنوب عرصه به مساحت تقریبی 1200 
مترمربع عملیات ساختمانی بدون مجوز ، جهت احداث کلینیک تخصصی آغاز شده است. 
ساختمان به صورت اسکلت فلزي می باشد که قسمت عمده سازه مونتاژ و نصب گردیده و 
همزمان قسمت هایی از سطوح طبقات بتن ریزي شده است و عملیات ساختمانی در جریان 
می باشد. الزم به توضیح است در خصوص سایر اعیانات قدیمی مستقر در عرصه که زیربناي 
تقریبی آنها برابر اطالعات ممیزي موجود در سیستم به مساحت 13331 مترمربع قید 
گردیده نیز، بالمانع یا سوابقی مشاهده نمی گردد. حالیه وضعیت تخلف ساختمانی (صرفا 

: جهت ساختمان جدیدالحداث) تا این مرحله به شرح ذیل می باشد
احداث بناي بدون مجوز با کاربري درمانی در طبقه همکف به زیربناي تقریبی 1000  -1

مترمربع
.احداث بناي بدون مجوز با کاربري درمانی در طبقه اول به زیربناي 1000 مترمربع -2
 احداث بناي بدون مجوز با کاربري درمانی در طبقه دوم به زیربناي 1000 مترمربع -3
 احداث بناي بدون مجوز با کاربري درمانی در طبقه سوم به زیربناي 1000مترمربع -4
ضمنا بازدید به صورت غیابی و بدون ورود به داخل ملک صورت گرفته و کلیه مقادیر بر 
اساس اندازه گیري هاي تقریبی و مشاهدات اولیه می باشد. مقدار دقیق زیربنا، اظهار نظر در 
خصوص کسري پارکینگ و همچنین مقدار عقب نشینی ، پس از بازدید از داخل ملک و ارایه 
/نقشه برداري وضع موجود عرصه و اعیان و اسناد مالکیتی امکانپذیر خواهد بود. /ع.ا

-----------------------------------------------------
احتراما پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/4659 مورخه 1397/04/06 
مبنی بر ارایه نقشه هاي چون ساخت و سایر مدارك توسط مالک و تنظیم گزارش تکمیلی 
توسط شهرداري، به اطالع می رساند پس از تماس هاي مکرر با نماینده مالک و درخواست 
ارایه نقشه برداري وضع موجود، و با وجود طی زمان قانونی این فرآیند بر اساس اخطاریه 
صادره ، تا زمان تنظیم این گزارش هنوز نقشه هاي مورد نیاز جهت تنظیم گزارش به 

شهرداري ارایه نشده، لذا نظر به اهمیت موضوع پرونده، گزارش فوق مجددا ارسال می گردد. 
//ع.ا

-----------------------------------------------------
احتراما پیرو تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/98/10106 مورخه 1398/06/20
مبنی بر تراکم گیري بناهاي احداثی ، گزارش فوق جهت زیربناي ساختمان هاي قدیمی به 
مساحت 13331 مترمربع و ساختمان جدید به مساحت 4000 مترمربع روي کل عرصه موجود 
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: به سطح تقریبی 13000 مترمربع به شرح زیر به روز شده است
.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم با قدمت سال 1354 به سطح 10400 مترمربع -1

.احداث بناي بدون مجوز خارج از تراکم با قدمت سال 1354 به سطح 2931 مترمربع-2
.احداث بناي بدون مجوز خارج از تراکم با قدمت سال 1396 به سطح 4000 مترمربع -3
الزم به توضیح است تا زمان تنظیم این گزارش هیچگونه نقشه اي از وضعیت موجود 

مستحدثات فوق یا اسناد و مدارکی مربوط به اعیان قدیمی توسط مؤدي ارایه نشده است ، 
لذا مقادیر فوق به صورت تقریبی بوده و در آینده مجددا قابل تحلیل و بررسی می باشد. 
همچنین با ارایه نقشه هاي چون ساخت ممکن است گزارش از جهت آیتم هاي تخلف جدید 
از جمله کسري پارکینگ یا عدم رعایت معابر بروزآوري گردد. مراتب جهت دستور تقدیم 

/می گردد. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 655,401,600(ششصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  

یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.53  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/20 4/98/10152 بدوي رودباري-کو
چه کاج

4-3-10046-139-1-0-0 98
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/96/86 مورخ 96/12/28 به صورت 
5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1198.25 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.88 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.74 متر -1

.مربع به صورت سایبان از جنس بدنه ساختمان جهت تامین پارکینگ میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی پنجم هر طبقه به مساحت  15.13 مترمربع و در مجموع -2

.75.65 متر مربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ فضاي سبز و فضاي باز میباشد.لذا اظهار نظر دقیقتر بعد 
از مرحله نازك کاري و اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 54.26% میباشد.برابر پروانه 
صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در مرحله سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  135,000,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.  

جریمه 50  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/14 4/98/10184 تجدید 
نظر

عینک--عی
نک خ 
پورباقر-بن 

 بست 2

4-1-10518-219-1-0-0 98
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

10.53 1800000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 9.54  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض خانم معصومه ریاضی  نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 2 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 
قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 22.67  0
 

1800000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1.5 به 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  106,578,000(یکصد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هشت 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 59.21  1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 96.51 مترمربع، 
مشتمل بر یک ساختمان تجاري-مسکونی دو اشکوبه با زیربناي  136.42 مترمربع می باشد. 
بابت احداث اعیانات مسکونی به مساحت 45 مترمربع داراي گواهی بالمانع شماره 

4/33/606410 مورخ 1393/10/15بوده و پس از آن با قدمت سال 1396 اقدام به تعمیر بناي 
موجود و توسعه آن به صورت تجاري و مسکونی در صددرصد سطح اشغال، نموده است. به 
استناد خط پروزه 2337 به مساحت 10.53 مترمربع از اعیان در تعریض واقع شده است. 
برابر بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري ارائه شده، همکف مشتمل بر دو باب مغازه به 
مساحت 22.67 مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 18.51 مترمربع و فضاي 
مسکونی به مساحت 55.33 مترمربع می باشد. طبقه اول به صورت مسکونی و به مساحت 
39.91 مترمربع که به صورت دوبلکس و جمعا یک واحد مسکونی در حال بهره برداري است. 

:گزارش تخلف ملک به شرح زیر می باشد
احداث دو باب مغازه به مساحت 22.67 مترمربع خارج از تراکم -1

احداث بناي مسکونی در همکف در حد تراکم به مساحت 9.54 مترمربع -2
احداث بناي مسکونی در همکف مازاد بر تراکم به مساحت 19.3 مترمربع -3

احداث بناي مسکونی در طبقه اول مازاد بر تراکم به مساحت 39.91 مترمربع -4
دو واحد کسري پارکینگ تجاري -5

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

98
8

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
92884مورخ 1398/05/31 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 250.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 50,000,000(پنجاه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 52.59  0
 

303750  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1398/07/09 4/98/10206 بدوي رشت 
-سلیماندارا
ب - نظري  
- نبش ده 
متري 
قبادي

4-3-10260-102-1-0-0 98
9

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
30,493,462(سی میلیون و  چهارصد و  نود و  سه هزار و  چهارصد و  شصت و  دو)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100.39  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به صدور راي جریمه بابت سایبان بمساحت 15.63مترمربع  در خصوص یکباب 
کسري پارکینگ با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 50  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/09 4/98/10206 بدوي رشت 
-سلیماندارا
ب - نظري  
- نبش ده 
متري 
قبادي

4-3-10260-102-1-0-0 98
9

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت ثبتی، شش دانگ یک باب ساختمان 
سه طبقه مشتمل بر سه باب مغازه به مساحت 203.2 مترمربع می باشد. در وضع موجود با 
توجه به بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی، یک باب ساختمان 
مسکونی دو طبقه بر روي پیلوت و سه باب مغازه با زیربناي کل 412.73 مترمربع می باشد. 
بابت احداث اعیانات داراي پروانه احداث بنا شماره 271 مورخ 1376/07/06 به صورت دو 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 339 مترمربع می باشد. گزارش 

.تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 26.61 مترمربع -1

احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به مساحت 1.97 مترمربع -2
احداث سایبان در حیاط مشاعی به مساحت 15.63 مترمربع جهت  استقرار پارکینگ -3

تبدیل پیلوت به سه باب مغازه به مساحت 52.59 مترمربع -4
تبدیل پیلوت به فضاي مسکونی  به مساحت 26.66 مترمربع که در وضع موجود به   -5
صورت یک واحد مجزا اجرا شده است لیکن حد نصاب طرح تفصیلی براي هر واحد مسکونی 

.به مساحت 35 مترمربع رعایت نشده است
اضافه بنا در طبقه اول و دوم به مساحت 29.52 مترمربع (14.76 مترمربع در هر طبقه) -6
در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با ابقاي سایبان احداثی، یک  -7
.واحد کسري پارکینگ تجاري و در غیر این صورت دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

به استناد پروانه صادره فاقد عقب نشینی است لیکن برابر خط پروژه 500 مورخ 1397/12/16
 به مساحت 0.87  مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض پخ دو گذر واقع شده است. حالیه 
مالک تقاضاي گزارش تخلف ملک و رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
مبنی بر احداث بدون مجوز بناي دو طبقه روي همکف (بصورت اداري) به مساحت 
670 مترمربع و ساختمان یک طبقه (شامل : پست بانک-دفترنگهبانی و سرویس 
بهداشتی) بمساحت 60 مترمربع مجموعا بمساحت 730 مترمربع ،  با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز 

نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 525,600,000(پانصد و  بیست و  پنج میلیون و  

ششصد هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 730  4
 

180000  , 1375 احداث بناي بدون مجوز 1398/07/30 4/98/10207 بدوي رشت - 
معاونت 
تحقیقات و 
فن آوري 
دانشگاه 
علوم 
 پزشکی

4-3-10020-34-1-0-0 990

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

600  0
 

180000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 105735-1398/06/17 مکان بازدید شده 
بصورت زمینی به مساحت تقریبی 1256.77 متر مربع و داراي اعیانات با قدمت تقریبی در 

: سال 1375  به شرح زیر میباشد
ساختمان احداثی بدون مجوز بصورت 2 طبقه بر روي همکف با زیربناي تقریبی بمساحت  -1

.670 متر مربع که بصورت اداري در حال بهره برداري است
ساختمان احداثی بدون مجوز بصورت 1 طبقه با زیربناي تقریبی 60 متر مربع مشتمل بر  -2

.باجه پست بانک و دفتر نگهبانی و سرویس بهداشتی میباشد
از بابت احداث اعیانات احداثی بالمانعی ازائه نگردید و تمامی اعیانات احداثی خارج تراکم 
میباشد. داراي احطاریه بشماره 3/665/ن-1396/10/03 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 
میباشد. با توجه به طرح تفضیلی به مساحت حدود 250 متر مربع از کل عرصه و به مساحت 
حدود 600 متر مربع از اعیان در تعریض قرار دارد. به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از 
داخل ملک امکان پذیر نبود و لذا اظهار نظر دقیقتر در خصوص کسري پارکینگ  و مقدار 
عقب نشینی بعد از انجام نقشه برداري و ارائه نقشه هاي معماري و انعکاس ملک بر روي خط 
پروژه متعاقبا اعالم خواهد شد.الزم بذکر است در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) 
درقسمتی در حریم رودخانه و قسمتی در مسیر خیابان و قسمتی در کاربري مسکونی قرار 

داشته است. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 106756  مورخ 1398.06.21  ارزش سرقفلی 
10.32 مترمربع ( به کسر میزان عقب نشینی ) به مبلغ 3.612.000  ریال برآورد گردید  
؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 722,400(هفتصد و  بیست و  دو هزار و  

چهارصد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 25.92  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/21 4/98/10209 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیان - 
جنب 
ساختمان 
 کیارش

4-2-10145-19-1-0-0 991

توضیحات بازدید مکان ارائه به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز به مساحت 18.12 مترمربع (برابر 
کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس احمد رفیعی کیاسرائی)با مصالح 
آجري به قدمت تقریبی 31 سال که متقاضی مدارکی ارائه ننموده که جهت اقدامات بعدي 
تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 98/01/26 ضمیمه شده پالك فوق به 
مساحت تقریبی  7.80 مترمربع در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد.در ضمن الزم به ذکر 
است که پالك فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/8360 مورخه 97/12/06 
مبنی بر تخریب بنا میباشد(نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است).کسري پارکینگ 

.ندارد
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/98/8731 مورخه 98/05/01 مبنی 
بر بررسی طرح قدیم پالك فوق ،که الزم به ذکر است که با توجه به قدمت پالك فوق در 
سال 67 که شیت شهر وسوابقی از طرح تفضیلی قبل سال 72 در دسترس نیست که جهت 

اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/05/17

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن در خصوص تبدیل زیرشیروانی به بناي 
مفید  و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر 
به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
344,064,000(سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد..

جریمه 51.2  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 4/98/10221 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 
مجیدیه 8- 
ساختمان 

99

4-3-10116-153-1-0-0 99
2

باتوجه به محتویات پرونده و ضوابط سال وقوع تخلف و صورت مجلس تفکیکی سال  
1386 ، ضمن نقض راي بدوي ، کسري یک واحد پارکینگ منتفی اعالم میگردد. 

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره 180-85/09/20 و پایانکار شماره 
41003-87/08/26 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (طبقه چهارم به 
صورت زیرشیروانی مسکونی) صادر شده است. برابر نقشه برداري ارایه شده مالک در سال 
97 با تبدیل فضاي زیرشیروانی به بناي مفید مسکونی اقدام به توسعه آپارتمان فوق به 
سطح 51.2 مترمربع نموده است (که از این مقدار به سطح 27.91 مترمربع به صورت تراس 
غیرمسقف می باشد) با توجه به صورتمجلس تفکیکی و صفحه نقل و انتقاالت سند مالکیت 
مشاهده می شود که پارکینگ هاي قطعه 8 ، 9 و 11 به طبقات اول تا سوم اختصاص یافته و 
معامله شده است. حالیه پارکینگ قطعه 10 در تصرف آپارتمان طبقه چهارم بوده که داراي 
تزاحم است. لذا برابر بند 2 نامه شماره 15777-94/02/14 صادره از معاونت شهرسازي و 
برابر ضوابط جاري، نیاز به یک واحد پارکینگ بدون مزاحم بوده که تامین نمی گردد و 
/مشمول یک واحد کسري پارکینگ مسکونی است. فاقد عقب نشینی است.  /ع.ا

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً 
بمبلغ 114,240,000(یکصد و  چهارده میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 4/98/10224 بدوي المپ -
سازي-حاتم

-

4-3-10006-8-1-0-0 99
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/98/33-98/04/11 به صورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 974.45 
مترمربع صادر گردیده است.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله اتمام پی و بافتن میله گرد 
ستون همکف متوقف مانده است.برابر کروکی ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف  به سطح 17 مترمربع -1

سطح اشغال از 54.98% به 62.13% افزایش یافته است
با توجه به مشخص نبودن تعداد واحد امکان اظهار نظر در خصوص فضاي باز وجود ندارد
همچنین در صورت اجراي مابقی فضاي سبز ارائه شده در نقشه هاي هنگام صدور پروانه 

داراي کسري فضاي سبز به سطح 17 مترمربع می باشد
بنا به گفته متقاضی اضافه بناي صورت گرفته به جهت تامین پارکینگ می باشد که با توجه 
.به قطر کم ستون احداث شده امکان بهره برداري صرف، به جهت تامین پارکینگ می رود
هنگام صدور پروانه به سطح 0.2 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد که رعایت آن هنگام 

.پایانکار الزامی می باشد
مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

99
3

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/14 4/98/10227 تجدید 
نظر

رشت 
عینک ح 
شهید 
پورباقر بعد 
از پارك 
فرشتگان 
کوچه 25

4-1-10749-342-1-0-0 99
4

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 19,155,600(نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 18.78  1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

3.3 1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض خانم فاطمه برسیم  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي شعبه 2 
؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام 
بنا بشماره ش ر-112167 مورخ 98.06.28 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
105.85 متر مربع بمبلغ 10,796,700(ده میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار و  

هفتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 105.85  0.1
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 4/98/10227 تجدید 
نظر

رشت 
عینک ح 
شهید 
پورباقر بعد 
از پارك 
فرشتگان 
کوچه 25

4-1-10749-342-1-0-0 99
4

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 112.71 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی ویالیی دوبلکس  به زیربناي کلی 
124.63 مترمربع  با قدمت سال 91 احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ 
میباشد.2 متر عرض سراسري حیاط خلوط رعایت گردیده است.باستناد خط پروژه شماره 
1629 مورخ 97/11/14 به سطح 3.3 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض معبر 6 متري حد 
شمال قرار دارد.از اعیانات به سطح 105.85 متر مربع داخل تراکم و به سطح 18.78 متر 
مربع خارج از تراکم میباشد.حالیه مالک درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت مرکز بهداشت شماره 14 (احمد 
گوراب) مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث انباري و سرویس بهداشتی به 
مساحت 40  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

216,000,000(دویست و  شانزده میلیون ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.  در خصوص 
عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 40  3
 

1800000  , 1395 احداث بناي جداساز 1398/06/27 4/98/10236 بدوي جاده فومن 
پشت 
کالنتري

---

4-1-10668-29-1-0-0 99
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر محتویات پرونده این ملک داراي صورتمجلس تفکیکی به شماره967
مورخه21/1/61 قطعه سوم تفکیکی ،عرصه اي  به مساحت 3352 مترمربع میباشد. که در 
اجراي دستور شماره 5508 مورخه 19/3/78 طی نظرکارشناس وقت اعیان درمانگاه یک 
طبقه به مساحت 638مترمربع که بدون مجوزساخت از مراجع ذیصالح در سال 73 احداث 
گردیده است. وهمچنین طی نظریه واحد خالف ساختمانی داراي راي کمیسیون ماده صد 
مورخه19/8/78 و به همین وضعیت داراي بالمانع شماره 1/33/34229-82/10/8 میباشد. 
برابر نقشه برداري ارائه شده(پیوست پرونده) مساحت وضع موجود عرصه 3257.57 

مترمربع میباشد و با توجه به طرح تفصیلی جدید کاربري طرح تفصیلی این ملک در گستره 
بهداشتی ،درمانی ثبت شده و خط پروژه شماره 2238-95/6/11 حدودا به سطح 429 
.مترمربع از ملک فوق در تعریض خیابان 18 متري حد شمال و پخ اصالحی قرار دارد

حالیه برابراخطاریه 12331/ن1/م4 وبازدید و کارشناسی علی الراس وضعیت موجود اعیانی 
نوسازوجداي از مساحت ذکر گردیده فوق اعیانی به مساحت تقریبی 40 مترمربع ( سرویس 
بهداشتی) و انباري با اسکلت آجري یک طبقه در ضلع شرقی عرصه در سال 95 احداث 
گردیده ،که از بابت آن هیچ گونه مجوزساخت از شهرداري این منطقه صادر نگردیده است. 
اظهار نظر دقیق در خصوص مساحت اعیانات و پارکینگها درصورت مراجعه مالک وارائه 
مدارك ومستندات مقدور میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

****************.میگردد
ضمن  تائید گزارش فوق  با توجه به عدم مراجعه مالک ، در پاسخ به تصمیم شماره 

4/97/6131 مورخه97/4/30 اعضاي محترم کمیسیون ماده صد اعالم میگردد  ،  بنا به اظهار 
نظرکارشناسان واحد نقشه برداري و خط پروژه برابر صورتجلسه نقشه برداري پیوست وطرح 
تفصیلی شهر به مساحت 428.60مترمربع از عرصه و به مساحت 61.13 مترمربع از اعیانات 

در طرح  تعریض  مسیرخیابانهاي 14 و 18 متري قرار 
دارند

.********************************************************
*********************************************************

****************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***

99
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 4/98/10105 مورخه 98/6/17 اعضاي محترم کمیسیون 
:بدوي ماده گزارش تکمیلی  و بروز ارائه میگردد

این ملک برابر محتویات موجود در پرونده ، داراي صورتمجلس تفکیکی به شماره967
مورخه21/1/61 قطعه سوم تفکیکی ،عرصه اي  به مساحت 3352 مترمربع میباشد. که در 
اجراي دستور شماره 5508 مورخه 19/3/78 طی نظرکارشناس وقت اعیان درمانگاه یک 
طبقه به مساحت 638مترمربع که بدون مجوزساخت از مراجع ذیصالح در سال 73 احداث 
گردیده است. وهمچنین طی نظریه واحد خالف ساختمانی داراي راي کمیسیون ماده صد 
مورخه19/8/78 و به همین وضعیت داراي بالمانع شماره 1/33/34229-82/10/8 میباشد. 
برابر نقشه برداري ارائه شده(پیوست پرونده) مساحت وضع موجود عرصه 3257.57 

مترمربع میباشد و با توجه به طرح تفصیلی جدید کاربري طرح تفصیلی این ملک در گستره 
بهداشتی ،درمانی ثبت شده و خط پروژه شماره 2238-95/6/11 حدودا به سطح 429 
مترمربع از ملک فوق در تعریض خیابان 18 متري حد شمال و پخ اصالحی قرار دارد.و بنا به 
اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه به شماره نقشه 2238 که برابر نقشه هاي طرح 
تفصیلی شهر تهیه و ارائه گردیده به مساحت 428.60مترمربع از عرصه و به مساحت 61.13 

.مترمربع از اعیانات در طرح  تعریض  مسیرخیابانهاي 14 و 18 متري قرار دارند
در بازدیدي که برابراخطاریه 12331/ن1/م4 و کارشناسی علی الراس از وضعیت موجود  
انجام گرفته است ،اعیانی نوسازوجداسازدر سال 95 بدون مجوز با اسکلت آجري یک طبقه 
در ضلع شرقی محوطه به مساحت تقریبی 40 مترمربع بصورت سرویس بهداشتی  این مرکز 
درمانی احداث گردیده ،همچنین با توجه اخطار و نامه هاي صادره به  مالکین اعم از حقیقی 
یا حقوقی،  و عدم همکاري ،اظهار نظر دقیق در خصوص مساحت اعیانات و پارکینگها  مقدور 
.نمیباشد.و گزارش غیابی میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي احمد نیاپور  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بصورت عدم رعایت جانمایی و عدم رعایت 2مترعرض حیاط خلوت 
(فاقد اشرافیت) به مساحت 11.30 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 17,515,000(هفده میلیون و  پانصد و  پانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.3  0.5
 

3100000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1398/08/14 4/98/10243 بدوي اول -
نخودچر-رو
بروي تخته 
سه 

ال-زمینهاي 
کشاورزي

4-1-10653-62-1-0-0 99
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/100 مورخه 97/10/08 به صورت یک 
طبقه دریک واحد مسکونی به زیربناء 105.65 مترمربع  بوده که حالیه عملیات ساختمانی در 
حد بتن ریزي سقف طبقه همکف وآجرچینی بوده وتا این مرحله برابر کروکی نقشه برداري 
ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی برندق به مساحت 11.30 مترمربع  داراي 
تغییر جانمائی وعدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سرتاسري بوده که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد.(با توجه به اعیان احداثی که به صورت یک طبقه در همکف است فاقد 
اشرافیت به پالك همسایه است وهمچنین الزم به ذکر است که قسمتی از اعیان به پالك حد 
شمالی متصل ومابقی قسمتی از عرض حیاط خلوت به عرض 1 متر میباشد)در ضمن الزم به 
ذکر است که مساحت کلی اعیان احداثی به مساحت 17.41 مترمربع برابر کروکی نقشه 
برداري کاهش یافته وهمچنین فعال پارکینگ مسقف در محوطه اجرا نشده است.با ارائه 
کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده 

در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.///ي.ث...98/06/27
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي  عینا تایید میگردد.

سایر 131  0
 

1800000  , 1394 تجاوز به معابر عمومی 1398/07/20 4/98/10278 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
روبروي 
کوچه پژمان

4-2-10280-11-1-0-0 99
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بمبلغ 630,000,000(ششصد و  سی میلیون )  ریال عینا تایید 
میگردد.

جریمه 292.02  0
 

650000  , 1387
 , 1394

تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 810,000,000(هشتصد و  ده میلیون )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 225  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی (طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت  عرصه 485.17 مترمربع ) که بابت احداث مسکونی به مساحت 141.2 
مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/11040 مورخ 1386/02/18میباشد ، حالیه مالک بدون 
مجوز مبادرت به تبدیل بناي مسکونی به تجاري ( باغ رستوران ویولن) به مساحت 183.08 و 
آالچیق تجاري (طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ) نموده ، ضمناً مالک داراي 
مجوز تعمیرات به شماره 610439 مورخ 1394/06/19میباشد  که گزارش تخلف ساختمانی  

: آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل بناي مسکونی به تجاري به مساحت 141.2 مترمربع با قدمت تقریبی 7 سال -1

توسعه بناي تجاري به مساحت 41.88 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-2
احداث انباري تجاري به مساحت 16.96 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-3

 احداث آالچیق تجاري به مساحت 91.98 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-4
نه واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 1798 مورخ  -5

1395/10/19 به سطح تقریبی 131 مترمربع از عرصه و اعیان ملک مذکور در تعریض خیابان 
 51 متري و کوچه 12 متري قرار دارد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///.س.ن
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

114,172,800(یکصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 33.98  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 4/98/10294 تجدید 
نظر

خیابان -
امام حسین 

20
متري-پش
ت ساختمان 
هاي 
-دخانیات

4-1-10530-8-1-0-0 99
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي بدوي با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط 
کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-110261-98.06.26 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 1.356.500.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

271,300,000(دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 27.13  1
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 46,116,000(چهل و  شش 

میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 27.45  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  723 مورخه 91/12/28 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 664.50 مترمربع وهمچنین تمدید پروانه به 
شماره 723 مورخه 92/12/25 بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده 
وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر 

:  میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت 5.28  مترمربع (به مساحت 4.25 مترمربع از  آن به  -1

صورت سایه بان فلزي متصل به اعیان جهت استفاده پارکینگ است)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  1.03 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  1.03  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  1.03  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  1.03  مترمربع -5
تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 27.13 مترمربع-6

به مساحت 24.58  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 27.45  مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط  -8
سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 59.25 درصد بوده وحالیه در وضع موجود  
61.69درصد بوده که به مقدار 2.44  درصد افزایش یافته است. اجراي دیوار حائل بام 

ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار الزامی است.به مساحت 0.26 مترمربع داراي کاهش بنا 
در طبقه زیرشیروانی است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 

گرفت.رعایت پارکینگ میگردد
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/11/29
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي 
در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 25,623,360(بیست و  
پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  سه هزار و  سیصد و  شصت) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 76.26  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 4/98/10323 تجدید 
نظر

بلوار -
شهداي 
گمنام--ك 
آبان

4-2-10397-8-1-0-0 99
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در خصوص مازاد بر تراکم ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

77,246,400(هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال 
در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 22.99  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان در مرحله احداث که عملیات 
ساختمانی آن در مرحله اتمام احداث ستون طبقه همکف می باشد.بر روي پالك فوق 

درخواست پروانه ساختمانی به شماره 654515-97/11/21 در سیستم شهرسازي ثبت شده 
است و در تاریخ 97/12/20 پیش پروانه به شماره 4/97/162 به صورت یکباب ساختمان 3 
طبقه بر روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناي 364.25 مترمربع صادر شده است و با 
توجه به اینکه پیش پروانه صرفا به جهت تجهیز کارگاه بوده و حتی تخریب بناي قدیمی نیز 
منوط به تایید مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال می باشد ،مالک پس از واریز عوارض 
درآمدي شهرداري و هزینه هاي نظام مهندسی  ، بدون دریافت پروانه ساختمانی و بدون 
مجوز در سال 98  اقدام به تخریب بناي قدیمی و احداث ساختمان مورد نظر تا مرحله اتمام 
ستون طبقه همکف نموده است.اکنون با توجه  نقشه برداري ارائه شده و بدون در نظر گرفتن 

: پیش پروانه صادر شده تا این مرحله داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
 داخل تراکم در طبقه همکف به سطح 76.26 مترمربع -1

 مازاد بر تراکم در طبقه همکف به سطح 22.99 مترمربع -2
*********************************************************

********
با توجه مشخص نبودن تعداد واحد ها امکان اظهار نظر در خصوص کسري فضاي  **

بازامکان پذیر نمی باشد اما با توجه به پیش پروانه صادره  و در نظر گرفتن 1 واحد مسکونی : 
داراي کسري فضاي باز به سطح 4.31 مترمربع می باشد

با توجه مشخص نبودن تعداد واحد ها امکان اظهار نظر در خصوص کسري فضاي سبز  **
امکان پذیر نمی باشد اما با توجه به پیش پروانه صادره  و در نظر گرفتن 1 واحد مسکونی : 

داراي کسري فضاي سبز به سطح 10.8مترمربع می باشد
.به سطح 9.31 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد که رعایت آن الزامی می باشد **

. سطح اشغال برابر پیش پروانه صادره 75.91% بوده که اکنون 91.11% می باشد **
.اضافه بنا در همکف نسبت به پیش پروانه صادره نیز 16.55 مترمربع می باشد **

.مراتب جهت صدور دستور متضی تقدیم می گردد

99
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک در الیحه دفاعیه،  
احداث بالکن در بناي تجاري بدون مجوز محرز و مسجل است  و با عنایت به گزارش 
کارشناسی مبنی بر اینکه این بالکن در سال 90 احداث گردیده و خط پروژه شهرداري 
مربوط به  سال 97 می باشد و ضرورتی براي قلع با توجه به سال ساخت وجود ندارد  ، 
لذا ضمن نقض راي بدوي، به استنادتبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و نظربه 

موقعیت ملک، بااعمال ضریب4 برابرارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ11,900,000
(یازده میلیون و  نهصد هزار )ریال صادرمیگردد. 

جریمه 8.5  4
 

350000  , 1390 بالکن بدون پروانه 1398/09/12 4/98/10324 تجدید 
نظر

-
بلواربهشتی
-ساختمان 
-اطلس

4-3-10109-134-1-1-0 1000

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 16 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16  0
 

100000  , 1371
 , 1390

عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان تعرفه به استناد سند مالکیت ارائه شده توسط متقاضی یکباب مغازه واقع در همکف ( 
اولین مغازه از سمت غربی ) بمساحت 26.4 متر مربع قطعه 6 تفکیکی به انضمام بالکن در 

نیم طبقه به مساحت 12 متر مربع که از بابت آن داراي بالمانع بشماره 
2/33/44485-1382/01/19و بالمانع بشماره 2/33/41723-1383/12/22 موجود در 
پرونده بایگانی میباشد. حالیه مالک اقدام به توسعه بالکن در نیم طبقه با اسکلت چوبی به 
مساحت 8.5 مترمربع با قدمت تقریبی در سال 1390 نموده که از بابت آن بالمانعی ارائه  
نشده است . همچنین اقدام به نصب باالبر در مغازه شده است. مغازه در مرحله بهره برداري 
بشغل فروش کاغذ تحریر و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1.3 * 3.3 مترمربع از نوع فلزي 
میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 1554-1397/07/26 به مساحت حدود 45 متر مربع از 
کل پالك در هر طبقه در تعریض بلوار 51 متري شهید بهشتی در حد جنوب میباشد که از 
این مقدار بمساحت حدود 11 متر مربع مربوط به مغازه بازدید شده به مساحت حدود 5 متر 
مربع مربوط به بالکن چوبی در نیم طبقه  میباشد . الزم بذکر است در زمان وقوع تخلف ( 
طرح تفضیلی قدیم ) در کاربري فضاي سبز قرار داشته است. درخواست پاسخ به دفتر خانه 

را دارند./ر.ي
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بالکن تجاري راي بدوي مبنی بر جریمه مستنداً به تبصره 3 ماده 
صد قانون شهرداري به مبلغ 69,255,000(شصت و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه و  

پنج هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 38  4
 

455625  , 1385 بالکن بدون پروانه 1398/08/26 4/98/10331 تجدید 
نظر

رشت - 
میدان 
انتظام - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
(یونس 
آباد)- 
فست فود 
 شهرام

4-3-10050-54-1-0-0 1001

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري راي بدوي مبنی بر جریمه مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون و  
هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت تبدیل دو باب مغازه به سه باب، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 
و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض 
موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي 
اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي 

بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري، یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 8,000,000(هشت میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 52  0
 

455625  , 1385 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد پرونده بایگانی بصورت زمینی با پالك ثبتی بشماره 14/2020 که 
بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 1107-1364/11/19 بصورت 3 اشکوبه با زیربنا 213 متر 
مربع ( هر طبقه 71 متر مربع ) که طبقه همکف آن بصورت پیلوت و پارکینگ و طبقات اول و 
دوم بصورت مسکونی هر کدام 1 واحد صادر گردیده است.  بعد از آن مالک اقدام به اضافه بنا 
در طبقات همکف و اول و دوم و احداث کنسول به سمت شارع عام مجموعا بمساحت 71 متر 
مربع و همچنین اقدام به تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به مساحت 52 متر مربع نموده که از 
بابت آن داراي  راي کمیسیون بدوي ماده صدد بشماره 375-1373/02/12 و راي تجدید نظر 
بشماره 3773-1373/07/11 صادر گردیده است. تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند. حالیه 
طی بازدید انجام شده اقدام به تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب مغازه و همچنین اقدام به احداث 
بالکن در 3 باب مغازه مجموعا بمساحت 38 متر مربع نموده است که بالکن مغازه اول از 
سمت غربی مسدود گردیده است.. همچنین اقدام به احداث طبقه مازاد از طریق تبدیل بام 
به طبقه به صورت مسکونی نموده که بمساحت تقریبی 40 متر مربع آن بصورت بام تهرانی 

:میباشد. لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب مغازه بمساحت 52 متر مربع -1

احداث بالکن در 3 باب مغازه مجموعا بمساحت 38 متر مربع که باکلن مغازه سوم  -2
.بمساحت 20 متر مربع آن مسدود گردیده است

احداث طبقه مازاد در در طبقه سوم بمساحت 98 متر مربع که از این مقدار بمساحت  -3
. تقریبی 40 متر مربع آن بصورت بام تهرانی میباشد

 .داراي 1 واحد کسري پارکینک تجاري به استناد ضوابط قدیم میباشد -4
به استناد ضوابط قدیم از آنجایی که بابت 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي سوابق  -5

.پرداخت خالف میباشد لذا داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد . مراتب جهت صدور 

 دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ1,793,610,000(یک میلیارد و  هفتصد 
و  نود و  سه میلیون و  ششصد و  ده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 237.25  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/19 4/98/10335 اصالح
ي 
بدوي

-
استقامت--
منصف-ایما
ن

4-2-10125-115-1-0-0 100
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ1,632,111,600(یک میلیارد و  
ششصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  یازده هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 277.57  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/56 مورخ 97/05/20 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناي کلی 766.1 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 58.2 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 61 مترمربع و در مجموع 183 متر -2

.مربع
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 237.25 متر مربع به صورت احداث 1 طبقه مازاد.طبقه -3
فوق به صورت 2 واحد مسکونی بوده که به سطح 32.17 متر مربع آن به صورت تراس غیر 

.مسقف میباشد
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید  -4

.مسکونی در همکف به سطح 8.71  و طبقات به سطح 27.66مترمربع میباشد
ابعاد راه پله آسانسور در زمان صدور پروانه 5**5 متر( 25 متر مربع ) بوده حالیه در اجرا -5

.به ابعاد 6.17**2.8 متر (15.78 متر مربع ) میباشد
.برابر ضوابط جدید داراي کسري فضاي باز به سطح 73.35 متر مربع میباشد-6

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك کاري و 
اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 56.6
% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 69.3% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 0.68 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات 

ساختمانی و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست 
.صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

قابل ذکر است برابر پروانه صادره معبر حد شرق به صورت کوچه 8 متري بوده لیکن در ***
***.وضع موجود به صورت کوچه 10 متري میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي یوسف محمدي نژاد 
اصلی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري 

بمتراژ 147.60 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 120585 مورخ 
98/07/08 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 2,988,900(دو میلیون و  

نهصد و  هشتاد و  هشت هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 147.6  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/21 4/98/10337 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
جمهوري 
اول - 
روبروي 
ایستگاه 
تاکسی - 
کوچه 17 - 
فرعی اول

4-2-10443-54-1-0-0 100
3

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی به استناد سند مالکیت، شش دانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 163 مترمربع و دروضع موجود مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی دوبلکس با 
زیربناي تقریبی 147.6 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده و سوابق انشعاب برق، 
قدمت احداث بنا سال 1380 تخمین زده می شود. کل بناي احداثی در حد تراکم بوده و  یک 
واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می شود. برابر خط پروژه 2681 به مساحت تقریبی 25 
مترمربع از عرصه در تعریض بن بست شش متري واقع شده است. حالیه تقاضاي استعالم 
.موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 240,000,000(دویست و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/24 4/98/10340 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- نبش 
کوچه 
 عمادیه

4-3-10321-37-1-0-0 100
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص بناهاي تجاري احداثی  به 
تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 

ر-187258 مورخ 97/09/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزو  ابالغ نظریه 
مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون 
شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 340,060,000
(سیصد و  چهل میلیون و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 252.19  0
 

1200000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9132-1398/06/25 مکان بازدید 
شده بصورت قطعه زمینی به استناد سند مالکیت به مساحت 144متر مربع که بر روي آن 
پروانه ساختمانی بشماره 1464-1360/07/22 به زیربناي بمساحت 344 متر مربع صادر شده 
و بعد از آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات مجموعا بمساحت 30.04 متر مربع داراي 
سوابق پرداخت خالف میباشد و بعد از آن از بابت زیربنا بمساحت 374.04 متر مربع پایانکار 

ساختمانی بشماره 6643-1370/04/02 و همچنین بالمانع بشماره 
2/33/53892-1388/08/16  دریافت نموده اند . ( الزم بذکر است مساحت زیربنا در 
بالمانع اخیر به اشتباه 290 مترئ مربع اعالم شده است. ) . حالیه طی بازدید انجام شده 
مالک اقدام به احداث بالکن در نیم طبقه در مغازه فروشگاه زیتون بمساحت 5.4  متر مربع  
با قدمت در سال 1388و همچنین اقدام به تبدیل مسکونی طبقه اول به مرکز خدمات پلیس 
+10 با قدمت در سال 1388و تبدیل  پیلوت در همکف به 2 باب مغازه واحداث  یکواحد 

 : تجاري جدید در  نیم طبقه به شرح زیر نموده اند
یکباب مغازه (اولین مغازه از سمت غربی در حد شمالی ) در مرحله بهره برداري بشغل  -1
دفتر بیمه ایران به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهمور به مهر نقشه بردار 

بمساحت 16.48 متر مربع  با قدمت در سال 1388 که داراي اخطاریه بشماره 3/64
./ن-1397/02/10 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد

احداث یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت غربی در حد شمالی ) حالیه فاقد  -2
بهره برداري به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهمور به مهر نقشه بردار  
بمساحت تقریبی 36.06 متر مربع  و سرویس بهداشتی بمساحت 2.37 متر مربع و راه پله 
اختصاصی در حیاط خلوت به واحد احداثی در نیم طبقه بمساحت 3.21 متر مربع  با قدمت 
تقریبی در سال 1388 که داراي اخطاریه بشماره 3/65/ن-1397/02/10 از ناحیه 3 

.شهرداري منطقه 4 میباشد
احداث واحد  تجاري در نیم طبقه بمساحت 45.95 متر مربع حالیه فاقد بهره برداري و  -3
احداث تراس مسقف بمساحت 3.4 و احداث تراس غیر مسقف بمساحت 10.02 متر مربع در 
سمت حیاط خلوت و احداث راه پله در کنار راه پله اصلی ساختمان جهت دسترسی به واحد 
تجاري احداث شده در نیم طبقه بمساحت 5.2 متر مربع ( که در نقشه هاي تفکیکی ارائه 

شده از سوي مالک نشان داده نشده است.)
: لیکن تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد

احداث بالکن تجاري در نیم طبقه بمساحت تقریبی 5.4  متر مربع  در ( دومین مغازه از  -1
سمت شمالی در حد غربی ) در مرحله بهره برداري بشغل فروشگاه زیتون که از بابت آن 
داراي اخطاري بشماره 3/67/ن-1397/02/10 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد
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تبدیل همکف به 2 باب مغازه تجاري بمساحت تقریبی 52.54 متر مربع با قدمت در سال  -2
1388 

احداث سرویس بهداشتی تجاري در پیلوت بمساحت 2.37 متر مربع با قدمت در سال  -3
1388 

 احداث را پله تجاري بمساحت 3.21 متر مربع با قدمت در سال 1388 -4
احداث راه پله تجاري بمساحت 5.2 متر مربع در کنار راه پله اصلی براي دسترسی به  -5

واحد تجاري نیم طبقه با قدمت در سال 1388
احداث واحد تجاري در نیم طبقه بمساحت 45.92 متر مربع در نیم طبقه با قدمت در سال -6

1388 
احداث تراس مسقف  تجاري بمساحت 3.4 متر مربع در نیم طبقه با قدمت در سال  -7

1388 
احداث تراس غیر مسقف تجاري بمساحت 10.02 متر مربع در نیم طبقه با قدمت در سال  -8

1388 
تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري بمساحت 119.38متر مربع با قدمت در سال  -9

1388 
 تبدیل محوطه به محوطه باز تجاري به مساحت 2.4 متر مربع -10

از بابت تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به تجاري بمساحت 119.38متر مربع و تبدیل  -11
همکف به تجاري بمساحت 52.54 متر مربع و احداث تجاري مجموعا بمساحت 77.09 متر 

. مربع داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد ضوابط قدیم میباشد
براي اعالم  مقدار عقب نشینی نیاز به انعاکس ملک بر روي خط پروژه میباشد . مراتب جهت 

صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
: گزارش صنفی

یکباب مغازه در همکف ( اولین مغازه از سمت شمالی در حد غربی ) در مرحله بهره  -1
برداري بشغل مشاور امالك رشیدي داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 0.5 متر مربع از نوع 

فلزي
یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت شمالی در حد غربی ) در مرحله بهره  -2
برداري بشغل فروشگاه زیتون داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 1 متر مربع از نوع فلزي
یکباب مغازه در هکمف ( سمین مغازه از سمت شمالی در حد غربی ) در مرحله بهره  -3
 برداري بشغل آرایشگاه مردانه داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 1 متر مربع از نوع بنر
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 31.23 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم هر طبقه به مساحت 34.63 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید 40.65 مترمربع، اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 8.3 مترمربع، 
مازاد انباري به مساحت 7.81 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,879,451,750(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد 
و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 226.51  2.75
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/08/12 4/98/10344 بدوي رودباري -
-شهرك 
مصطفی 
خمینی-شه
ید 

-جوادزاده

4-3-10038-14-1-0-0 100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره  39 مورخه 1395/12/16 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی  654.4 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است و برابر بازدید و مطابق با نقشه برداري ارایه شده تا 

: این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 31.23 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 34.63  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 34.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 34.63  مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  34.63  مترمربع -5

اضافه بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت 8.3 مترمربع -6
کاهش فضاي راه پله و افزایش بناي مفید به مساحت 40.65 مترمربع (به سطح 7.77  -7

 مترمربع در همکف و به سطح 8.22 مترمربع در طبقات اول تا چهارم)
.مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري هاي به سطح 7.81 مترمربع -8
الزم به توضیح است که در زمان صدور پروانه با توجه به نقشه پیشنهادي داراي یک عدد 
درب پارکینگی به طول 2.6 متر و تامین پارك حاشیه بوده ، ضمن اینکه به لحاظ ضوابط آن 
زمان مجاز به استفاده از دو درب 3 و 4 متري بوده است. در حال حاضر به صورت دو درب 
6.3 و 2.3 متري اجرا شده است که ملزم به کاهش طول آن در هنگام پایانکار می باشد. به 
این واسطه جهت اظهارنظر در خصوص تعداد پارکینگ الزم است نقشه جانمایی پارکینگ ها 
اصالح گردد. همچنین ضروري است ، فضاي سبز در نقشه هاي معماري نشان داده شود. با 
توجه به ضوابط اصالحی طرح تفصیلی به سطح 5.85 مترمربع کسري فضاي باز دارد. سطح 
اشغال مطابق پروانه 50 درصد بوده و حالیه به مقدار 72.84 درصد افزایش یافته است. پروانه 
ساختمانی بدون عقب نشینی صادر شده و رعایت حدود آن و سایر ضوابط منضم به پروانه 

/در هنگام پایانکار ضروري است.  /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه یک با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 
دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 116049  مورخ 98.07.02  
ارزش سرقفلی به مبلغ 855.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش به مبلغ 171,000,000(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 17.1  0
 

1020000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1398/08/25 4/98/10352 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
ابتداي 
خیابان امام 
حسین - 
روبروي 
امالك 
 محمدي

4-1-10516-330-1-0-0 100
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در خصوص یک  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 13156/ن1/م4 مورخه 97/9/13وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 24مترمربع میباشد. 
که مالک عرصه در سال97 درحال احداث یک باب مغازه بصورت صددرصد اشغال عرصه 
میباشد که به لحاظ پیشرفت عملیات فیزیکی ساختمان در مرحله شناژ طبقه همکف قرار 

 .دارد. کل مساحت24مترمربع این مغازه خارج تراکم میباشد
این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی در مسیر خیابان 18 متري قراردارد. در خصوص 
میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط 
پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و 
کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها پس ازمراجعه مالک 
وارائه مدارك مستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

تقدیم 
میگردد

.********************************************************
****************************************

*********************************************************
*******************************************

در پی اخطاریه شماره 4/33/654088 مورخه 1397/12/16 دبیر محترم دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد مالک به شهرداري این منطقه مراجعه و مستنداتی را ارائه نمودند. برابرکارشناسی 
صورت گرفته این ملک داراي مبایعه نامه عادي میباشد که یک باب مغازه برابر نقشه ارائه 
گردیده ضمیمه به مساحت 17.10 مترمربع به سال ساخت 97 و فاقد پارکینگ میباشد 
.میزان مساحت واقع در مسیر و کاربریها پس از اظهار نظرکارشناسان محترم واحد نقشه 

.برداري و خط پروژه امکانپذیر میباشد
برابر اظهار نظر طی صورتجلسه   به شماره 4/33/653173 مورخه 97/9/22همکاران محترم 
واحدنقشه برداري و خط پروژه  این ملک تجاري فاقد هر گونه عقب نشینی میباشد.و برابر 
نقشه ارائه گردیده این ملک  به مساحت 17.10 مترمربع بدون پارکینگ ،در کاربري محورهاي 
مختلط زیر منطقه اي (ناحیه اي ومحله اي) با فعالیت مجاز مسکونی تجاري اداري وخدماتی 
مجاز میباشد.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  M113 در مقیاس زیر منطقه اي با کد پهنه

.تقدیم میگردد

100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 22.17 
مترمربع، اضافه بناي طبقه چهارم به مساحت 13.12 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 43.52 مترمربع با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 976,550,400(نهصد و  هفتاد و  شش میلیون و  
پانصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 145.32  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/08/08 4/98/10359 تجدید 
نظر

رشت - 
پارك شهر 
- کوچه 
پیتزا برج- 
بن بست 
پنجم

4-3-10013-14-1-0-0 100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/14-97/03/03 به صورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی باضمام انباري در زیر شیروانی به زیربناي 589.45 
مترمربع صادر گردیده است.عمیالت ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 22.17 مترمربه -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.17 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 22.17 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 22.17 مترمربع -4

جزء زیربنا  void مساحت حفره) اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 13.12 مترمربع-5
(محسوب نمی شود

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 80.48 مترمربع که از این مقدار به  -6
(سطح 29.92 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد که به واحد طبقه سوم اختصاصی دارد

  طبقات سوم و چهارم و پنجم تشکیل یک واحد مسکونی را می دهند
 کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 43.52 مترمربع -7

 کسري فضاي باز به سطح 18.54مترمربع -8
کسري فضاي سبز ندارد

*********************************************************
************************

کسري پارکینگ ندارد اما به جهت احداث درب با طول بیش از حد مجاز(افزایش از 3 به  **
4 متر) به جهت تامین پارکینگ مازاد) ،مشمول عوارض یک واحد کسري پارکینگ می باشد
دسترسی به موتورخانه آسانسور و پشت  توسط پله مجزا  به صورت راه پله گرد فلزي از  **

طبقه سوم با راه مجزا صورت می گیرد
با توجه به ضابطه ایستگاه مشترك آتش نشانی در ساختمان هاي 5 طبقه به باال و با  **
توجه به احداث یک طبقه مازاد که ساختمان به صورت 5 طبقه احداث شده است رعایت 

ایستگاه مشترك نگردیده است
با توجه به نامه شماره 76353-98/05/06 با توجه به اجراي لوله خشک و احداث راه پله 
ثابت و ... در صورت عدم تغییر در نقشه هاي تایید شده سازمان آتش نشانی ایمنی آن تایید 

.می گردد
به سطح 11.62 مترمربع در پروانه صادره داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن الزامی  **

می باشد
سطح اشغال در پروانه صادره 55% بوده که به 75% افزایش یافته است **

100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
************************************

احتراما با توجه به درخواست واحد درآمد فرم تحلیل درآمدي بادر نظر گرفتن تخریب طبقه 
مازاد وارد شده است.لذا تا کنون تخریب صورت نگرفته است

***********************************
احتراما طی بازدید مجدد در تاریخ 98/11/08 و تصاویر پیوستی ،طبقه مازاد حاصل از تبدیل 
زیرشیوانی تخریب و به حالت قبل اعاده شده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي ابراهیم کریمی  مبنی بر 

تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 
مساحت 21.26مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 428,601,600
(چهارصد و  بیست و  هشت میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 85.04  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/25 4/98/10362 بدوي رشت 
-حمیدیان- 
کوچه 
نوزدهم

4-2-10233-5-1-0-0 100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/134 مورخه 96/12/23 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی +انباري زیرشیروانی به زیربناء 572.40 مترمربع  بوده 
که حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم 
برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس حامد صفائی به شرح زیر 

:  میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  21.26 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  21.26  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  21.26  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 21.26   مترمربع 4

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور،مطابق پروانه  62.46 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 72.63 درصد بوده که به مقدار 10.17  درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي باز 
وسبز میگردد.تایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام  در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ 
زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.طبقه 

زیرشیروانی به مساحت 8.86 مترمربع کاهش یافته است.در ضمن پروانه صادره فاقد عقب 
نشینی میباشد.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف 

را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/30

100
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 124190  مورخ 1398.07.13  
ارزش سرقفلی به مبلغ 1.315.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش به مبلغ 263,000,000(دویست و  شصت و  سه میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 
نماید.  

جریمه 19.48  0
 

3560000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1398/07/14 4/98/10370 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس-حق 
-پرست

4-3-10145-187-1-0-0 100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 4,381,392,000(چهار میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  

سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 417.92  3
 

3560000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/14 4/98/10370 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس-حق 
-پرست

4-3-10145-187-1-0-0 100
9

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

441,440,000(چهارصد و  چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 124  1
 

3560000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

در خصوص 3  باب کسري پارکینگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 534,000,000(پانصد 

و  سی و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم 

به ابقاء تعداد 5 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 41.71  0
 

3560000  , 1393 افزایش تعداد واحد

شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. سایر 1  0
 

3560000  , 1393 عدم رعایت مقررات ایمنی 
مبحث حریق

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً؛براي مکان ارائه شده پروانه ساختمانی بشماره 92 مورخ 92/12/28 بصورت 5/5 
طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 676/65 مترمربع صادر گردیده است که داراي بند 1 
صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/11/05 مبنی بر موافقت با احداث بنا بصورت 4/5 
طبقه مسکونی با رعایت سطح اشغال 60% در 60% طول بنا و تأمین پارکینگ مناسب به 
تعداد 4 واحد و رعایت عقب سازي با 50% سطح اشغال در نیم طبقه پنجم (بصورت دوبلکس 
با طبقه چهارم در یک واحد مسکونی) و رعایت نحوه استقرار بنا بصورت عقب ساز (شمالی 
ساز) می باشد.عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد و بر اساس کروکی نقشه 
برداري ممهور ارائه شده و برخالف مدلول پروانه ساختمانی و صورتجلسه کمیسیون ماده 5 

:بشرح ذیل گزارش میشود
اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 57.66 مترمربع (که از این مقدار به سطح 5.38  -1
مترمربع مرتبط با سایه بان احداثی با مصالح غیر همگن در حد جنوب ملک می باشد)

احداث سایه بان در همکف با مصالح از جنس چوب و ایرانیت به سطح 11.68 مترمربع به  -2
جهت تامین پارکینگ (در حد شمال در قسمت دو متر عرض حیاط خلوت سراسري)

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعاً بسطح 194/08 مترمربع (هر طبقه 48/52  -3
.مترمربع)

اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 107/67 مترمربع  (که از این مقدار بسطح 47/21  -4
.مترمربع بصورت سقف تراسی می باشد)

.حذف راه پله به بام بسطح 26/00 مترمربع -5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 5 واحد به سطح 41.71 مترمربع (الزم به ذکر  -6
است متراژ اعالم شده به عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه معاونت 
معماري و شهرسازي  به شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت افزایش 

تعداد واحدها اعالم شده است)
 تبدیل 19.48 مترمربع از پیلوت به یک واحد تجاري با ارتفاع حدود 3.20 متر -7

احداث انباري در زیر راه پله بسطح 1/47 مترمربع -8
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 46/83 مترمربع  -9

.در مجموع همکف و طبقات
دو متر عرض سراسري حیاط خلوت در قسمت شمال شرقی به 1.90 متر کاهش یافته  -10

.است در این حد داراي تراس و اشرافیت به ملک حد شمال می باشد
با توجه به نقشه هاي اصالحی و وضع موجود ،تا این مرحله دو واحد کسري پارکینگ  -11
مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند.لذا در صورت موافقت با سایه بان 
.احداثی در حد شمال به جهت تامین پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ حذف می گردد
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مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 124 مترمربع -11
عدم اجراي ایستگاه مشترك (برابر نامه سازمان آتش نشانی مورخ 93/10/16 میبایست  -12
نسبت به احداث ایستگاه مشترك اقدام نماید همچنین برابر نامه شماره 97/05/20-95041 

سازمان آتش نشانی از نظر ضوابط ایمنی مورد تایید نمی باشد)
سطح اشغال از 46.75 درصد به 79.86 درصد افزایش یافته است.جانمایی ملک تغییر  -13
نموده تا جایی که اعیان احداثی تا عمق یک متر مانده به بر پیشروي نموده و مابقی نیز در 

.همکف به صورت مغازه و فضاي سرپوشیده مورد بهره برداري قرار می گیرد
هنگام صدور پروانه عقب نشینی نداشته است.شایان ذکر است که رعایت ارتفاع 2/40 متر 
براي پیلوت و اجراي دیوار حائل پشت بام بهنگام پایانکار الزامی است.مراتب جهت اخذ 

.گواهی عدم خالف  و صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
******************************************

احتراما با توجه به تصمیم کمیسیون ماده  صد به شماره 7180-97/08/12 مبنی بر فرصت 
اجراي ایستگاه مشترك و اخذ جوابیه از سازمان آتش نشانی ،نامه شماره 

225639-97/11/21  از سازمان آتش نشانی ارائه شده است که در آن امکان اجراي راه 
خروج دوربندي شده وجود ندارد و اجرا نشده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 

الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد
رعایت عقب 
نشینی

32  0
 

180000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی 1398/08/26 4/98/10371 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بعد قاسمیه 
2- جنب 
 بیمه البرز

4-3-10303-134-1-0-0 1010

در خصوص اعتراض آقاي ربعلی قسمتی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 5 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  
کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 119816  
مورخ 1398.07.07 ارزش سرقفلی به مبلغ 200.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 28.28  0
 

180000  , 1375 تبدیل غیر مجاز

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 

، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي تائید و استوار میگردد.

جریمه 63.  3
 

130000  , 1372 توسعه بناي تجاري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 27,000,000(بیست و  

هفت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

180000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/26 4/98/10371 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بعد قاسمیه 
2- جنب 
 بیمه البرز

4-3-10303-134-1-0-0 1010
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره ش ر - 239767-1397 مورخ 1397/12/08 
مکان بازدید شده به استناد مدارك موجود در بایگانی و به استناد سند مالکیت و نقشه 
برداري اراده شده توسط مالک از همکف بصورت زمینی به مساحت تقریبی 69.48 متر مربع 
و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی 2 طبقه  با اسکلت فلزي که از بابت آن پروانه 
ساختمانی بشماره 533- 1368/12/28با زیربناي 160 متر مربع صادر گردیده است و بعد از 
آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات مجموعا به مساحت 10.5 متر مربع ( هز طبقه 3.5 
متر مربع) داراي سوابق پرداخت خالف و بعد از آن پایانکار بشماره 12719-1372/10/01 با 
زیربناي بمساحت 170.5 مترمربع دریافت نموده اند. بعد از آن مجددا  از بابت  احداث یکباب 
مغازه بمساحت تقریبی 25 متر مربع در همکف ( به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به 

تجاري که در وضع موجود به استناد نقشه برداري به مساحت 25.63 متر مربع است ) داراي 
سوابق پرداخت خالف میباشد . لذا حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
مساحت مغازه از 25 متر به 25.63 متر افزایش یافته لیکن داراي 0.63 متر مربع اضافه بناي 
همزمانساز با قدمت در سال 1373 میباشدو همچنین مالم اقدام به تبدیل پیلوت به 2 باب 
مغازه تجاري بمساحت مجموعا 28.28 متر مربع ( یکباب مغازه بمساحت 22.33 متر مربع و 
یکباب دیکر بمساحت 5.95 متر مربع ) با قدمت در سال 1375 نموده است.  لذا خالفهاي 

:ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
 مابه التفاوت همزمانساز مغازه اول از سمت غربی  بمساحت 063 متر مربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 28.28 متر مربع بصورت 2 باب مغازه تجاري (  مغازه   -2
اول و دوم از سمت غرب بصورت یکجا در حال بهره برداري بشغل فروش دربهاي آهنی فاقد 
تابلو و بالکن و مغازه سوم ( به مساحت 6 متر مربع ) از سمت غربی بصورت میوه فروشی 

.فاقد تابلو و بالکن در حال بهره برداري میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد   -3

 .ضوابط قدیم میباشد
داراي اخطاریه بشماره 3/736/ن-1396/11/23 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به 
استناد خط پروژه بشماره 454-1397/09/26 بمساحت 32 متر مربع از اعیان در هر طبقه در 
حد شمال در تعریض خیابان 51 متري شهید بهشتی قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------------------------------------

----------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9413-1398/04/16 در صورت اعاده 
مغازه دوم از سمت غربی بمساحت 22.33 متر مربع یکواحد پارکینگ تامین خواهد شد. 
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لیکن همچنان داراي 2 واحد کسري پارکینگ خواهد بود.در زمان وقوع تخلف ( طرح 
.تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 93959-98/06/03 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري مشارالیه را به پرداخت یک پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین 
شده به مبلغ  340,000,000(سیصد و  چهل میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید

جریمه 25.12  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1398/07/20 4/98/10372 تجدید 
نظر

رشت - 
نخودچر - 
خ امام 
حسین - 
ساختمان 
ضامن آهو

4-1-10530-37-1-0-0 1011

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت 3 طبقه در  3 واحد مسکونی داراي  
پروانه بشماره186-87/03/13که داراي اصالحی پروانه برابرنامه 87/04/27-33/3958 
معاونت شهرسازي موافقت بابرسازي میباشد.عملیات ساختمانی مورد بهربرداري 

میباشد.داراي گواهی عدم  عدم خالف به شماره 114703در تاریخ 91/5/21 و پایانکار شماره 
140150-91/07/27 و پایانکار اصالحی به شماره 4/33/636159-95/07/12 بوده که در آن 
پیلوت به صورت پارکینگ و داراي 3 باب انباري و 1سرویس بهداشتی میباشد.طی بازدید 
مشاهده گردید مالک طبقه اول بر خالف قانون تملک آپارتمان ها  با قدمت سال 95 اقدام به 
تبدیل قسمتی از پیلوت به مساحت 25.12 مترمربع (که از این مقدار به سطح 5.28 مترمربع 
به صورت فضاي زیر راه پله می باشد) را به مغازه تبدیل نموده است و از این بابت داراي یک 
واحد کسري پارکینگ می باشد.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بناو ضمن نقض را بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 157304مورخ98.9.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 80000000 ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 16,000,000(شانزده میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 19.25  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1398/10/02 4/98/10377 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - به 
سمت نظري 
- نبش 
کوچه نظري

 

4-3-10387-50-1-0-0 101
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده ازسوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
19.25 متر مربع داراي اعیان بصورت یکباب مفازه با اسکلت بلوك سیمانی به قدمت تقریبی 
در سال 1380 فاقد بالکن و در مرحله بهره برداري بصورت فروشگاه پوشاك داراي راي 
غیابی کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 4/97/8117-1397/11/13 مبنی بر تخریب میباشد. 

به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 
500-1398/01/28 فاقد عقب نشینی میباشد./ر.ي

------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/8117-1397/11/13 و به استناد  
بازدید مجدد انجام شده در تاریخ 1398/05/26 گزارش فوق مورد تایید میباشد و تغییري 
در مغازه بازدید شده نسبت به گزارش حاضر مشاهده نمیگردد.در زمان وقوع تخلف ( طرح 

.تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است

101
2

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به  کاربري ملک و قدمت بنا و با بررسی 
کمیت مساحت و کیفیت دوباب تجاري مورد تعرفه بمساحت کلی 10.23 متر مربع (به 
کسر مساحت 8متر مربع میزان عقب نشینی واقع در طرح تعریض خیابان 12 متري 

)ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس 
رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-253883-97.12.25 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز به مبلغ 10.230.000ریال، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,046,000(دو میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 18.23  0
 

80000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/12 4/98/10384 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان نو 
بهار - 

سمت راست 
- جنب 
سوپر 
گوشت 
 تقوي

4-2-10178-28-1-0-0 101
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 8 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

8  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 124255مورخ 98.07.13
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 585,360(پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد و  شصت)  

ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 73.17  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/12 4/98/10384 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان نو 
بهار - 

سمت راست 
- جنب 
سوپر 
گوشت 
 تقوي

4-2-10178-28-1-0-0 101
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی عرصه به مساحت تقریبی 91.40 مترمربع داراي اعیان 
خالف ساز در یک طبقه در یک واحد مسکونی ودو واحد تجاري ،(برابر کروکی نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس مرتضی جمشید پور )همکف مسکونی به مساحت 73.17 مترمربع 
وهمکف تجاري به مساحت 18.23 مترمربع کال به مساحت 91.40 مترمربع با مصالح آجري به 
قدمت تقریبی 27 سال میباشد.کسري پارکینگ مشمول ضوابط قدیم میگردد..داراي تصمیم 
اعضاء محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/97/5170 مورخه 97/09/06 مبنی براخطار 
مجدد به مالک وبررسی مجدد کارشناسی میباشد.کل اعیان داخل تراکم است.برابر خط 
پروژه شماره 745 مورخه 97/12/07 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 8 مترمربع 
از اعیان در تعریض خیابان 12 متري قرار دارد.(به مساحت 7 مترمربع از عقب نشینی قید 

شده مربوط به مغازه ها میباشد)///ي.ث...97/12/11
در خصوص عقب نشینی به مساحت 44.99 مترمربع ( 5.88 مترمربع از سایه بان ) 
راي بدوي مبنی بر رعایت تعریض اعم از عرصه و اعیان د رهنگام نوسازي یا اجراي 

پروژه  در اجراي تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري عیناً تایید می گردد. 

رعایت عقب 
نشینی

5.88  0
 

960000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1398/07/30 4/98/10387 تجدید 
نظر

حمیدیان -
-خ 

دانشجو--
خانه هاي 
فرش 

گیالن-نبش 
کوچه 15 و 

17

4-2-10221-5-2-2-0 101
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت ارائه شده از سوي متقاضی ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه دوم سمت غربی به استناد بنجاق ارائه شده داراي بالمانع بشماره 
4020و5616-1370/04/19 میباشد که در وضع موجود ،  عرصه مشاعی در حد جنوبی بوسیله 
2 دیوار (هر کدام بطول حدود 6.5 متر ) بصورت اختصاصی براي هر کدام از واحد هاي 
همکف و همچنین براي 2 واحد طبقه دوم در آمده  که واحد آپارتمانی قطعه 10 تفکیکی در 
طبقه اول به همین صورت بالمانع بشماره 2/33/51419-1388/06/10 دریافت نموده اند. 
حالیه مالکین 2 واحد تفکیکی در طبقه دوم ( که یکی از آنها  آپارتمان مورد استعالم 
میباشد ) مشترکا اقدام به احداث بدون مجوز  سایبان با اسکلت فلزي با زیربناي بمساحت 
حدود 41  متر مربع (  6.3*6.5 متر مربع )   با قدمت در سال 1394 که بصورت پارکینگ 
مسکونی مورد استفاده قرار میگیرید و همچنین اقدام به تبدیل غیر مجاز زیرپله به 2 باب 
انباري مجموعا بمساحت 2.5 متر مربع با قدمت در سال 1390 نموده اند که مورد بهره برداري 
2 واحد مسکونی طبقه دوم قرار میگیرد. به استناد خط پروژه بشماره 1398/04/05-2033 
بمساحت 44.99 متر مربع از کل پالك در تعریض قرار دارد که از این مقدار بمساحت 5.88 
متر مربع مربوط به سایبان میباشد. حالیه درخواست پاسخ به دفتر خانه را دارد./ر.ي

101
4

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است لذا به استناد تبصره 2  با تقلیل ضریب از 2 به 1.75به جریمه نقدي مبلغ 
766,752,000(هفتصد و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال 

نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 130.4  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/02 4/98/10394 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
دانشجو - 
جنب 
دانشکده 
پرستاري - 
کوچه 
پرستار - 
بن بست 
 وحدت

4-2-10478-29-1-0-0 101
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/48 مورخه 97/05/03 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 387.50 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي و آجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس داود نعمتی به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  32.60 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  32.60 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  32.60 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 32.60  مترمربع 4

رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در قسمتی از پالك فوق نگردیده ودر کمترین حد -5
این مقدار به طول 1.50 متر بوده که با احداث پنجره در این حد داراي اشرافیت به پالك حد 

.غربی میباشد
به مساحت 16.50 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح اشغال با احتساب راه پله 
وآسانسور ،مطابق پروانه 60.12 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 82.40 درصد بوده که به 
مقدار 22.28  درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.با توجه به تغییر عرض یکی از دربهاي  پارکینگ رو از 3 متر 
مطابق پروانه صادره به 4 متر ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 

39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به 
ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است).به مساحت 14.01 مترمربع 
داراي کاهش بنا در طبقه  آخر به دلیل حذف انباریها میباشد.در ضمن سقف آخر حالیه به 
.صورت تراسی بوده که نیاز به اصالح آن به صورت شیروانی در زمان پایانکار الزامی است
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/06

101
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 00(صفر) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 203.81 1300000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 4/98/10405 تجدید 
نظر

ج -
الکان--عاد
لی سوم و 
توحید

4-3-10325-10-1-0-0 101
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص مازاد 
بر تراکم بااعمال  ضریب 2.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 1,771,250,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  
دویست و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 545  2.5
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 65,000,000(شصت و  پنج میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالگ فوق به مساحت 140.72 متر مربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت ( پیلوت به صورت پارکینگ و سوئیت مسکونی )با 
مصالح بتنی و با قدمت سال 88 احداث گردیده است.دو متر عرض سراسري حیاط خلوت 
رعایت نگردیده (احداث بنا روي 100% عرصه) و همچنین داراي 3 باب انباري باالي 5 متر 
مربع در زیرشیروانی میباشد.داراي یک باب کسري پارکینگ بوده .از اعیانات به سطح 545 
متر مربع خارج از تراکم و به سطح 203.81 متر مربع داخل تراکم میباشد.(قابل ذکر است 
مالک در سال وقوع تخلف ملک درخواست پروانه ساختمانی داده و داراي پرداخت  عوارض 
احداث بنابه صورت 3.5 طبقه و با زیربناي 278.4 متر مربع را دارد لیکن قبل از دریافت 
پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده و داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3998 
مورخ 1388/03/16 مبنی بر قابل طرح نبودن در کمیسیون مربوطه را دارد.)برابر خط پروژه 
شماره 1631 به سطح 0.15 متر مربع از اعیان هر طبقه داراي عقب نشینی میباشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 124353مورخ 98/7/13 مبنی بر ****
بررسی نظریه کارشناس رسمی دادگستري قابل ذکر بوده بنا به اظهار نظر کارشناس رسمی 
دادگستري (مهندس محمد صفري) سال احداث ساختمان (وقوع تخلف) 1387 

میباشد.پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم و جدید داراي کاربري مسکونی میباشد.مراتب 
****.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

101
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 14.64 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و 
دوم هر طبقه به مساحت 6.43 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید 5.96 مترمربع، راه پله به بام به مساحت 10.96 مترمربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 275,404,000(دویست و  هفتاد 

و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.42  2
 

3100000  , 1392
 , 1398

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/08/12 4/98/10412 بدوي -
احمدگوراب
--ك اله 
وردي

4-1-10648-30-1-0-0 101
7

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.74  0
 

3100000  , 1392 تجاوز به معابر عمومی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی فوق پروانه ساختمانی روستایی  به شماره 060102133 مورخ 
92/4/18 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 206.5 مترمربع 
صادر گردیده است.(پروانه فوق فاقد اعتبار میباشد).عملیات ساختمانی در مرحله  سفت 
:کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.64 مترمربع که از این مقدار به سطح 1.68 متر -1
مربع به صورت سازه جداساز با قدمت سال 98 (سایبان فلزي ) جهت تامین پارکینگ 

.میباشد
مازاد بر تراکم در طبقات اول و دوم هر طبقه به سطح 6.43 متر مربع و در مجموع 12.86 -2
متر مربع از بابت احداث کنسول به سمت شارع عام.(ارتفاع کنسول در قسمتی به ارتفاع 1.9
 متر از سطح زمین (قسمت راه پله) و در قسمتی دیگر به ارتفاع 2.3 متر از سطح زمین 

میباشد.)
.اضافه بنا به سطح 10.96 متر مربع به جهت احداث راه پله به بام-3

مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي -4
.مفید مسکونی در همکف به مساحت 3.88 متر مربع و طبقات  به سطح 2.08 مترمربع

.پخ بین دوگذر رعایت نگردیده است-5
برابر پروانه صادره باقیمانده حد جنوب بعد از عقب نشینی به طول 7.06 متر بوده لیکن -6

.در وضع موجود به طول 7.25 متر میباشد
همچنین داراي کاهش بنا در طبقات اول و دوم به مساحت کلی 2.1 متر مربع میباشدتا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 7.07 
متر مربع میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2194 مورخ 98/6/11 به سطح 0.58 متر مربع از 
اعیان هر طبقه در تعریض میباشد.(به جهت عدم رعایت پخ بین دو گذر ).قابل ذکر است که 
در زمان صدور پروانه حد غرب منتهی به کوچه بوده لیکن برابر طرح تفصیلی در حد غرب 
کوچه طراحی نگردیده است.) تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور 
.استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف  ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 114,240,000
(یکصد و  چهارده میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 17  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/12 4/98/10415 تجدید 
نظر

المپ -
سازي-حاتم

-

4-3-10006-8-1-0-0 101
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/98/33-98/04/11 به صورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 974.45 
مترمربع صادر گردیده است.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله اتمام پی و بافتن میله گرد 
ستون همکف متوقف مانده است.برابر کروکی ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف  به سطح 17 مترمربع -1

سطح اشغال از 54.98% به 62.13% افزایش یافته است
با توجه به مشخص نبودن تعداد واحد امکان اظهار نظر در خصوص فضاي باز وجود ندارد
همچنین در صورت اجراي مابقی فضاي سبز ارائه شده در نقشه هاي هنگام صدور پروانه 

داراي کسري فضاي سبز به سطح 17 مترمربع می باشد
بنا به گفته متقاضی اضافه بناي صورت گرفته به جهت تامین پارکینگ می باشد که با توجه 
.به قطر کم ستون احداث شده امکان بهره برداري صرف، به جهت تامین پارکینگ می رود
هنگام صدور پروانه به سطح 0.2 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد که رعایت آن هنگام 

.پایانکار الزامی می باشد
مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با اعمال ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 305,827,200(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  

بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 60.68  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/07 4/98/10422 تجدید 
نظر

-
رازي-قلیزا
ده-مطهري

4-3-10065-8-1-0-0 101
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/74 در تاریخ 97/08/07 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.33 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اسکلت می باشد و با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.17مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.17 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.17 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.17 مترمربع -3

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت  133.15 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.69 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -10
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بر اساس نقشه هاي معماري (با توجه به اینکه بر  -7
اساس پروانه ، مجاز به احداث 2 درب 3 متري بوده حالیه یک واحد پارکینگ را با تعبیه یک 
درب اضافی تامین نموده که موجب حذف پارك حاشیه شده است. لذا یک واحد کسري 

پارکینگ مسکونی دارد)
سطح اشغال بنا از 54.88% در زمان پروانه به 69.9% افزایش یافته است. فضاي باز و فضاي 
سبز برابر ضوابط روز تامین می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد اسکلت بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول 
به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 

/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
-------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10422 مورخه 
98/10/07 مبنی بر تخریب طبقه مازاد می باشد که به این واسطه آیتم هاي افزایش تعداد 
واحد و کسري پارکینگ نیز منتفی شده ، همچنین از بابت سایر آیتم هاي اضافه بنا نیز راي 
به جریمه صادر شده است. تا زمان تنظیم این گزارش اجراي راي نشده و در حال حاضر 
مالک جهت جانمایی پارکینگ ها در همکف نقشه اجرایی دیگري ارایه نموده که در آن پارك 
حاشیه را تامین کرده است. لذا با شرایط این نقشه جدید ، صرفا با اخذ عوارض درآمدي یک 
واحد پارکینگ ، تعداد مورد نیاز پارکینگ تامین خواهد شد. سایر موارد تخلف کماکان به 

/قوت خود باقیست. /ع.ا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث انباري و 
سرویس جداساز  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 16,800,000
(شانزده میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7  2
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 4/98/10446 بدوي دروازه -
الکان-خیابا
-ن سمیه

4-3-10371-36-1-0-0 102
0

توضیحات بازدید بر روي پالك بازدید شده پروانه ساختمانی بشماره 66-1384/04/20 بصورت 2 طقه بر روي 
پیلوت با زیربناي بمساحت 248.2 متر مربع و پایانکار بشماره 5450-1387/10/26 بصورت 
ساختمان 3 طبقه  بر روي یکباب مغازه با زیربناي بمساحت 400 متر مربع صادر گردیده 
است. در وضع موجود ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد.  حالیه اقدام به احداث انبار 
و سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط مشاعی مجموعا بمساحت 7 متر مربع با اسکلت بلوك 
سیمانی با قدمت در سال 1388 نموده اند که از بابت ان بالمانعی ارائه نشده است . در زمان 
وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در قسمتی در کاربري مسکونی با تراکم متوسط و 
قسمتی در تجاري همجوار با مسکونی قرار داشته است. .حالیه درخواست استعالم موقعیت 

مکانی را دارند. /ر.ي
: گزارش صنفی

مغازه بازدید شده در مرحله بهره برداري فروش پوشاك داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 
.0.5 متر مربع از نوع فلزي میباشد

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 116,405,000
(یکصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  پنج هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 37.55  1
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/08/01 4/98/10447 بدوي بلوار شهید 
افتخاري، 
خیابان 
شهید تند 
گویان، 
کوچه سوم

4-1-10533-102-1-0-0 102
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 4/97/39 مورخ 1397/04/05 به 
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 431.66 مترمربع می 
باشد. برابر بازدید به عمل آمده، ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد. برابر نقشه برداري 

:ارائه شده از سوي متقاضی، داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.61 مترمربع (سطح اشغال  مفید از 55 درصد به 62  -1

درصد افزایش یافته است.)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 22.83 مترمربع (7.61 مترمربع در هر طبقه) -2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 7.11 مترمربع  -3
(2.37 مترمربع در هر طبقه)

حد نصاب فضاي باز تامین می گردد برابر جانمایی ارائه شده در نقشه هاي معماري، سرانه 
فضاي سبز تامین می گردد. لیکن اظهار نظر در خصوص سرانه فضاي سبز منوط به اتمام 
عملیات ساختمانی و اجراي محوطه سازي است، همچنین برابر جانمایی ارائه شده در نقشه 
برداري سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص 
تامین پارکینگ مستلزم کف سازي پیلوت و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي 
.گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

102
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 80.81 متر مربع ،  که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

206,910,000(دویست و  شش میلیون و  نهصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 80.81  2
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/18 4/98/10456 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
دوم-10 
متري

4-2-10307-25-1-0-0 102
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازادبا توجه به تایید استحکام بنا به شماره 101127 مورخ 98.6.11 
ثبت دفتر شهرداري ،  با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی جریمه به مبلغ 319,800,000
(سیصد و  نوزده میلیون و  هشتصد هزار )   ریال در حق شهرداري محکوم می نماید. 

جریمه 98.4  2.5
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44-88/03/02 به صورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 346 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک داراي 

: اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 19.89 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.99 مترمربع  -1
به صورت سابیان با مصالح فلزي متصل به اسکلت بتنی جهت تامین پارکینگ مازاد بر تعداد 

نیاز مطابق ضوابط زمان صدور پروانه می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.9 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.9 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.9 مترمربع -4

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 98.40 مترمربع -5
احداث راه پله به بام به سطح 25.22 مترمربع -6

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه کسري پارکینگ ندارد
هنگام صدور پروانه عقب نشینی نداشته است

سطح اشغال بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه 41.36 درصد بوده که اکنون به 46.21 درصد 
 افزایش یافته است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

102
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي تجاري بدون پروانه  در کاربري و تراکم مجاز 
راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره  
130498مورخ98.07.22 معادل 49,930,000(چهل و  نه میلیون و  نهصد و  سی هزار ) 

ریال صادر می گردد. 

جریمه 37.44  0
 

297000  , 1382 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/08/13 4/98/10465 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- بعد از 
 کوچه واله

4-3-10321-65-1-5-0 102
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه به مساحت 18.76 مترمربع داراي 
بالکن به مساحت 6.26 مترمربع برابر سند قطعه هفتم تفکیکی که با این مشخصات داراي 
پروانه و پایانکار می باشد.طی بازدي مشاهده گردید مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بنا در 
بالکن و تبدیل آن به دو واحد تجاري نموده است که برابر نقشه برداري ارائه شده توسط 

: مالک داراي تخلف به صورت زیر می باشد
توسعه بناي بالکن تجاري به سطح 12.46 با قدمت سال 82 (برابر فیش برق ارائه شده و  -1

گزارش پیوستی کارشناس رسمی دادگستري)
تبدیل یک باب مغازه به دوباب مغازه به سطح 24.98 با قدمت سال 82 -2
 ضمنا داراي کاهش بنا در مغازه همکف به سطح 0.04 مترمربع می باشد

مغازه همکف به شغل فروش دخانیات و مغازه طبقه اول به شغل کافی نت داراي فعالیت 
.صنفی می باشد

به استناد خط پروژه 1338-96/11/21 مغازه فوق فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت 
.صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد

102
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک ( تبدیل پیلوت به مغازه) 
محرز و مسجل است، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران 

ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به 
کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس 
منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 133104مورخ 98/07/25 ارزش سرقفلی 
مکان موصوف را به مبلغ 2.165.100.000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه 
مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن 
بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 433,020,000(چهارصد و  سی و  سه میلیون 

و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.93  0
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1398/09/12 4/98/10474 بدوي کمر بندي -
بهشتی-حم
یدیان-چها
ر راه فرش 
گیالن

4-2-10237-29-1-0-0 102
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما جهت پالك فوق پروانه ساختمانی اصالح شده به شماره 60 مورخ 91/03/30 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت با زیربناء 439 مترمربع صادر شده و بعد از آن بابت تخلفات به 
صورت : ( اضافه بنا در همکف به سطح 2.5 مترمربع 2-اضافه بنا در طبقات به سطح 6.5 
مترمربع و تخطی از تبصره 7 به سطح 55 مترمربع )  داراي سوابق در واحد خالف و راي 
کمسیون ماده 100 به شماره 2/92/1698-92/6/12 می باشد، حالیه عملیات ساختمانی به 
اتمام رسیده و باتوجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده  و برابر بازدید صورت گرفته مالک 
قسمتی از پیلوت به سطح 30.93 مترمربع را تبدیل به دو باب مغازه فاقد بالکن بمساحت 

هاي  14.66 متر مربع  و 16.27 متر مربع  با ارتفاع 3.20 متر نموده اند
تبدیل قسمتی از پیلوت بسطح 30.93 متر مربع به دوباب مغازه بمساحت هاي 14.66متر  -1 

مربع و 16.27 متر مربع با  قدمت سال 93
برابر نامه معاونت شهرسازي طی شماره ش ر-15777-1394 مورخ 1394/02/14 درخصوص 
امالك داراي پروانه ساختمانی که پایانکا ر دریافت ننمودند تعداد پارکینگ مورد نیاز برابر 
 ضوابط مصوب زمان پروانه محاسبه می گردد لذا ملک فوق کسري پارکینگ ندارد

ارتفاع پیلوت از  2.4 متر به 3.20 متر افزایش یافته است که محدود نمودن ارتفاع پیلوت به 
.2.40 الزامی می باشد

قابل است یکباب مغازه فوق داراي بالکن بوده که مالک شخصا نسبت به جمع آوري آن اقدام 
نموده است که مسئولیت نصب مجدد آن به عهده مالک می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
مغازه اول از سمت غربی به مساحت 14.66 مترمربع به شغل بنگاه مسکن داراي فعالیت  ***

صنفی می باشد از سال 95
مغازه دوم از سمت غرب به مساحت 16.27 مترمربع به شغل فروش  نوشت افزار داراي  ***

فعالیت صنفی می باشد از سال 96

102
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

4,659,525(چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  پانصد و  بیست و  پنج) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.34  1.5
 

202500  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/25 4/98/10494 بدوي -
سلیماندارا
ب -  کوي 
کریمی-جن
ب خواربار 
فروشی 
مهیار-الله

4-3-10254-13-1-0-0 102
5

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.68  0
 

202500  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 132.8
 مترمربع (مطابق سند مفروز) داراي اعیان به صورت ساختمان ویالیی مسکونی با مصالح 
بلوك سیمانی که از بابت زیربناي 87.26 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/37970 مورخه 
81/12/03 بوده و پس از بالمانع در سال 82 بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به توسعه 
بناي مسکونی به سمت حیاط خلوت  به مساحت 15.34 مترمربع نموده است. به استناد خط 
پروژه شماره 432 - 98/07/22 به مساحت تقریبی 4.68 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 
6 متري قرار می گیرد. الزم به توضیح است در طرح تفصیلی قدیم و در طرح تفصیلی جاري 

/در کاربري مسکونی قرار گرفته است. /ع.ا
با توجه به محتویات پرونده در خصوص یک باب کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 
از ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/12 4/98/10501 بدوي رشت - 
نخودچر - 
ولکس - 
خیابان اسد 
آبادي - بن 
 - بست بهار

4-1-10632-265-1-0-0 102
6

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 134421مورخ 98.07.29 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 12,456,000(دوازده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد. 

جریمه 76.65  0.1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 7.5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.5  0
 

1800000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی 1398/09/12 4/98/10501 بدوي رشت - 
نخودچر - 
ولکس - 
خیابان اسد 
آبادي - بن 
 - بست بهار

4-1-10632-265-1-0-0 102
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث سایبان خارج از تراکم  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,128,000(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.35  0.5
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباخانه و محوطه بر روي عرصه داراي خط عادي که برابر کروکی 
ارائه شده مساحت آن 117 مترمربع اعالم و اعیان آن (مشتمل بر یک واحد مسکونی به 
سطح 58 مترمربع و سایبان به سطح 21 مترمربع ) بدون مجوز با مصالح بلوکی و با قدمت 
سال 96 احداث شده است.از اعیان به سطح 76.65 مترمربع داخل تراکم و به سطح 2.35 
مترمربع خارج از تراکم می باشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد.برابر 
عرض کوچه در وضع موجود و عرض کوچه در طرح تفصیلی به سطح تقریبی  7.5 متر مربع 
از عرصه در تعریض کوچه 8 متري حد شرق قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
10,726,000(ده میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 6.92  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/12 4/98/10503 بدوي -
حمیدیان-
ك 

بهبودي-کو
 چه هفتم

4-2-10290-16-1-0-0 102
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/96 مورخ 1397/09/21
 به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در 
زیرشیروانی  با زیربناي 402.9 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه برداري 

:ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.9 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 1.47 مترمربع (0.49 مترمربع در هر طبقه) -2
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به  -3

مساحت 3.24 مترمربع
اضافه بنا در انباري هاي زیرشیروانی مازاد بر حدنصاب  5 مترمربع، به مساحت 1.31  -4

مترمربع
برابر نقشه هاي ارائه شده، سه واحد پارکینگ مورد نیاز و حد نصاب فضاي باز  و فضاي سبز 
تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و عدم تجاوز به معابر 
منوط به اتمام عملیات ساختمانی، احداث دیوارهاي پیرامونی و نصب درب هاي پارکینگی 
می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

.حضور ارسال می گردد

102
7

در خصوص احداث ساختمان دو طبقه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه، 
با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور 
بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه 
کارشناسی به شماره ش ر-133343 مورخ 98/07/28 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا 
بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 

ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 925,650(نهصد و  بیست و  پنج هزار و  
ششصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 102.85  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 4/98/10508 بدوي -
معلولین-بال
ل زاده-بن 
بست یاس

4-2-10154-52-1-0-0 102
8

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 114,300(یکصد و  چهارده هزار و  

سیصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 2.54  0.5
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی از مالک جهت رعایت عقب نشینی در هنگام نوسازي یا 
اجراي پروژه تعهد محضري اخذ گردد.

رعایت عقب 
نشینی

12.5  0
 

90000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک باب مغازه با توجه به تعیین ارزش سرقفلی طی نظریه کارشناسی به 
شماره ش ر-133343 مورخ 98/07/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 6،000،000 ریال به استناد تبصره 4 ماده قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,200,000(یک میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر 

و اعالم می نماید.

جریمه 25.81  0
 

90000  , 1373 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/19 4/98/10508 بدوي -
معلولین-بال
ل زاده-بن 
بست یاس

4-2-10154-52-1-0-0 102
8

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 1 واحد تجاري و 1 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف یک 
واحد تجاري به مساحت 25.18 مترمربع (فعالیت صنفی آرایشگاه زنانه) ، طبقه همکف به 
مساحت 62.97 مترمربع و طبقه اول به مساحت 36.56 مترمربع در یک واحد مسکونی ( که 
از این مقدار به مساحت 5.86 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت خیابان قرار دارد ) 
کالً با زیربناي تقریبی 130.57 مترمربع با مصالح بتنی با قدمت تقریبی  24 سال احداث 

: نموده است که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 احداث تجاري به مساحت 25.18 مترمربع -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 102.85 مترمربع داخل تراکم -2
احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 2.54 مترمربع خارج  تراکم -3

به استناد خط پروژه شماره 752 مورخ 1397/12/27 به سطح تقریبی 12.5 مترمربع از عرصه 
و اعیان ملک فوق ( به سطح 3.5 مترمربع از عرصه ، 5.5 مترمربع از اعیان مسکونی و 3.5 
مترمربع از اعیان مغازه) در تعریض خیابان 22 متري و بن بست 6 متري قرار دارد ، مراتب 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///س.ن
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي بدوي، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی با جریمه به مبلغ 
655,401,600(ششصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  ششصد) 

ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 97.53  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/03 4/98/10516 تجدید 
نظر

رودباري-کو
چه کاج

4-3-10046-139-1-0-0 102
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/96/86 مورخ 96/12/28 به صورت 
5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1198.25 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 21.88 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.74 متر -1

.مربع به صورت سایبان از جنس بدنه ساختمان جهت تامین پارکینگ میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی پنجم هر طبقه به مساحت  15.13 مترمربع و در مجموع -2

.75.65 متر مربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ فضاي سبز و فضاي باز میباشد.لذا اظهار نظر دقیقتر بعد 
از مرحله نازك کاري و اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 54.26% میباشد.برابر پروانه 
صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در مرحله سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

102
9

در خصوص احداث یک واحد مسکونی دوبلکس، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء 
جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-140097 
مورخ 98/08/09 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,759,016(یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  نه هزار و  شانزده)  ریال صادر و اعالم 
می نماید. 

جریمه 57.91  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 4/98/10518 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه فیروز 
شاد - 
کوچه 
فرامرز 
عشقی

4-1-10749-35-1-0-0 103
0

در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مشار الیه مکلف به رعایت تعریض  در 
هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 19,938,150(نوزده میلیون و  نهصد و  

سی و  هشت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.82  2
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15,187,500(پانزده 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1398/08/26 4/98/10518 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه فیروز 
شاد - 
کوچه 
فرامرز 
عشقی

4-1-10749-35-1-0-0 103
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12974/ن1/م4 مورخه 97/7/2وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 44مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال94 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال زمین به 

.صورت یک طبقه روي همکف (دوبلکسی )در یک واحد مسکونی میباشند
ازکل مساحت اعیان این ملک 35.20 مترمربع داخل تراکم ومابقی 52.80 مترمربع  خارج 
تراکم میباشد.واز بابت یک واحد واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد. این 
قراردارد. در  R121 ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی با کد پهنه
خصوص میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم 
واحد خط پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس 
تقریب بوده و کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها و نوع 
مالکیت عرصه واعیان پس ازمراجعه مالک وارائه مدارك مستند موردبررسی قرار خواهد 

گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

*********************************************************
*********************************************************

*************

با توجه به نامه شماره55779مورخه 98/04/09 دبیرخانه کمیسیون ماده صد که به مالک 
ملک فوق جهت ارائه مستندات به علت نبودن مالک در محل احداث تخلف ساختمان الصاق 
گردیده و ایشان با توجه به  نامه الصاقی با ارائه مدارك ومستندات ، به شهرداري این منطقه 
مراجعه نمودند و کارشناسی مجدد صورت پذیرفت.این ملک قطعه زمینی فاقد سندمالکیت 
و داراي فروشنامه عادي میباشد. که مساحت عرصه برابر نقشه ارائه گردیده 45.37مترمربع 
میباشد که در سال 80 یک دستگاه ساختمان اسکلت بتونی با صددرصد اشغال عرصه در 
یک طبقه روي همکف (یک واحد مسکونی دوبلکسی) بر روي آن با مساحت کلی 90.74
مترمربع  که برابر طرح تفصیلی همان سال مسکونی با تراکم متوسط بوده ،احداث گردیده 
است.و از بابت یک واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد . این ملک برابرضوابط 
قراردارد.وبرابر صورتجلسه واظهار نظر   R121ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی

103
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



کارشناسان محترم واحد خط پروژه و نقشه برداري   با شماره خط پروژه 2171به مساحت 8 
مترمربع از اعیان هر طبقه در مجموع 16 مترمربع در مسیر تعریض پخ وگذرهاي اصالحی 10 
و 6متري قرار دارد .به مساحت 57.91 مترمربع از اعیانات داخل تراکم و مابقی به مساحت 
.32.82 مترمربع خارج تراکم میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 48.47 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 62.52مترمربع، و زیرشیروانی به مساحت 
20.89 متر مربع ، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,146,636,800(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش میلیون و  
ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 319.44  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 4/98/10528 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی - 
روبروي 
پارك 
دانشجو - 
خیابان هنر

4-2-10262-20-1-0-0 103
1
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/71 مورخه 97/08/01 به صورت 4  
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناء  1038.85 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  48.47 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  62.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  62.52  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 62.52   مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 62.52   مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 20.89 مترمربع(به مساحت 2.05 مترمربع از -6

مساحت قید شده مربوط به مساحت انباریهائی که باالي 5 مترمربع میباشند)
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور،مطابق پروانه  58.12 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 71.75 درصد بوده که به مقدار 13.63  درصد افزایش یافته است.به مساحت 2.08 
مترمربع رعایت فضاي باز نشده ولی رعایت فضاي سبز میگردد.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  
مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده 

تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/06/30

103
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 3.05 مترمربع، احداث سایبان به 
مساحت 10 متر مربع  مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5.برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 15,594,750(پانزده میلیون و  پانصد و  نود و  چهار هزار و  

هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.05  1.5
 

1000000  , 1375
 , 1388

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/20 4/98/10540 بدوي رشت 
-حمیدیان 
خیابان 
دانشگاه - 
کوچه پنجم 
- فرعی 
 سوم

4-2-10600-223-1-0-0 103
2
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4 مورخه 73/02/13 به صورت یک ونیم 
طبقه در یک واحد مسکونی به زیربناء 105.35 مترمربع به صورت نسقی بوده وتاکنون عدم 
خالف وپایانکار براي آن اخذ ننموده وحالیه براي پالك فوق سند مالکیت دریافت وبرابر نامه 
دفترخانه 159 رشت تقاضاي موقعیت مکانی آن را دارد.مساحت برابر سند مالکیت به 

مساحت 117.30 مترمربع بوده ولی برابر پروانه صادره به مساحت 117.80 مترمربع است.برابر 
خط پروژه شماره 2227 مورخه 98/06/16 ضمیمه شده پالك فوق فاقد عقب نشینی 

میباشد.برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي اضافه بنا به مساحت 3.05 مترمربع در 
همکف به صورت احداث راه پله به قدمت تقریبی 23 سال وهمچنین به مساحت 10 مترمربع 
به صورت سایه بان در حیاط خلوت به قدمت تقریبی 10  سال میباشد که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد.همچنین الزم به ذکر است که داراي کاهش بناي کلی نسبت به پروانه 
در همکف به مساحت 3.06 مترمربع وطبقه اول به مساحت  4.44 مترمربع میباشد.کاربري 

پالك فوق در طرح تفضیلی قبلی به صورت مسکونی میباشد.///ي.ث...98/08/11

103
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی 177166شماره  98.10.01مورخ معادل 4,038,420,000(چهار 

میلیارد و  سی و  هشت میلیون و  چهارصد و  بیست هزار )ریال صادر می گردد.

جریمه 486.62  0
 

1020000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/02 4/98/10542 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-حم
-یدیان

4-2-10237-19-1-0-0 103
3

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 510,000,000(پانصد و  ده میلیون 

) ریال صادر می گردد.

جریمه 250  2
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 61571 مورخ 97/04/05 مبنی بر کارشناسی 
مجدد ، مکان بازدید شده یک باب مغازه (پارچه سراي تعاون) به مساحت عرصه 540 متر 
مربع و زیربناي 586.52 متر مربع بوده که بر روي 3 پالك احداث گردیده است.قابل ذکر 

:است پالکها داراي راه دسترسی به یکدیگر و به شرح ذیل میباشد
پالك ثبتی 54/547 به مساحت عرصه 180 متر مربع که از بابت احداث مغازه به زیربناي -1
100 متر مربع ، یک باب انباري تجاري  به مساحت 30 متر مربع و سرویس بهداشتی به 
مساحت 8.75 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 به شماره 5261 مورخ 
91/4/12 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه مالک با 
قدمت تقریبی سال 95 و بدون مجوز اقدام به تبدیل انباري تجاري و سرویس بهداشتی به 
مغازه تجاري و احداث مغازه به سطح 41.25 متر مربع در مابقی عرصه و احداث بالکن تجاري 

.به سطح 53.48 متر مربع نموده است
پالك ثبتی 54/863 به مساحت عرصه 180 متر مربع که از بابت اعیانات مسکونی به -2
سطح 110 متر مربع داراي بالمانع به شماره 4/33/614498 مورخ 95/04/13 بوده و مالک با 
قدمت تقریبی سال 96 و بدون مجوز اقدام به تبدیل اعیان مسکونی به واحد تجاري و 

.احداث مغازه تجاري در مابقی عرصه به سطح 70 متر مربع نموده است
پالك ثبتی 54/744 به مساحت عرصه 180 متر مربع که از بابت اعیانات مسکونی به  -3
سطح 107.5متر مربع و سرویس بهداشتی به سطح 5.2 متر مربع داراي بالمانع به شماره 
4/33/647150 مورخ 97/01/29  بوده و مالک با قدمت تقریبی سال 96 و بدون مجوز اقدام 
به تبدیل اعیان مسکونی و سرویس بهداشتی به واحد تجاري و احداث مغازه تجاري در 

.قسمتی از عرصه به سطح 65.64 متر مربع نموده است
داراي 10 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.از اعیانات به سطح 176.89 متر مربع به 
صورت احداث تجاري ، به سطح 53.48 متر مربع به صورت احداث بالکن تجاري ، به سطح 
217.5 متر مربع به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري و به سطح 38.75 متر مربع 
به صورت تبدیل انباري و سرویس بهداشتی تجاري به مغازه میباشد.فاقد عقب نشینی 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 4/98/10363  مورخ 98/7/21 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد ، عین گزارش فوق تائید میگردد.(قابل ذکر است با توجه به ضوابط 

شهرداري مساحت حفره بالکن هم در طبقه همکف و هم در نیم طبقه محاسبه میگردد.لیکن 
 کارشناس محترم رسمی دادگستري مساحت حفره راه پله را صرفا در طبقه همکف لحاظ 

103
3
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نموده است که این مابه التفاوت مربوط به این موضوع میباشد). مراتب جهت صدور دستور 
****.مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث 
بالکن تجاري به مساحت 86.80 مترمربع، احداث سرایداري بمساحت 30.14 مترمربع 
و احداث نگهبانی بمساحت 23.41 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 
بمبلغ 449,120,000(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال  

محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 140.35  4
 

800000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/11/20 4/98/10548 بدوي جاده  -
فومن-احمد
گوراب-جن
ب تحقیقات 
دخانیات-
ك حسینی

4-1-10370-19-1-0-0 103
4

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

29  0
 

800000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 80,000,000(هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

800000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک ارائه شده مطابق سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت عرصه 879.6 
مترمربع مشتمل بر اعیانات شامل سوله کارگاه ماست بندي به مساحت 318.71 مترمربع ، 
دفتر کار به مساحت 40 مترمربع، موتورخانه و تاسیسات به مساحت 75 مترمربع کال به 
مساحت 433.71 مترمربع که از بابت آن داراي بالمانع شماره 2/33/61796 مورخه 

89/03/31 میباشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده و کروکی نقشه برداري ارائه شده با تایید 
: (مهندس رامین واله )داراي مغایرت به شرح زیر میباشد

کاهش بناي سالن تولید به مساحت  16.36 مترمربع-1
 به مساحت 4.93 مترمربع کاهش بناي اتاق تاسیسات-2

به مساحت 3.13 مترمربع کاهش مساحت قسمت سرویس بهداشتی(الزم به ذکر است که -3
قبال در این محل دفترکار بوده است)

به مساحت 30.14 مترمربع اضافه بنا در باالي سرویس بهداشتی به صورت سرایداري به -4
قدمت تقریبی 8  سال

به مساحت 23.41 مترمربع احداث نگهبانی در محوطه به قدمت تقریبی 8 سال-5
به مساحت 86.80 مترمربع احداث بالکن در سوله به قدمت تقریبی 8  سال -6

.دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد  -7
به صورت خالف در حد جنوب پالك فوق مالک اقدام به نصب بازشو به صورت احداث -8
درب وپنچره به طرف همسایه حد جنوبی نموده است که برابر سند مالکیت در این حد به 

.پالك همسایه به شماره پالك ثبتی 34 باقیمانده منتهی میگردد
برابر خط پروژه شماره 1530 موجود در سامانه  پالك فوق به مساحت تقریبی 29 مترمربع 
درتعریض خیابان 12 متري وکوچه 6 متري قرار دارد.جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد...98/01/31

103
4

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم و دو طبقه مازاد راي به جریمه به مبلغ197,280,000(یکصد و  نود و  

هفت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 164.4  1
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم 1398/09/23 4/98/10552 رسیگی 
 مجدد

معلولین -
انتهاي 
جانباز-10 
متري 

مصیبی-جن
ب پالك 60

4-2-10602-656-1-0-0 103
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به صورت زمینی به مساحت 128 متر مربع داراي اعیانات به شرح زیر 
: میباشد

مالک  بر روي بخشی از زمین به مساحت 64 متر مربع اقدام به احداث ساختمان بصورت   -1
3 طبقه بر روي پیلوت به زیربناي بمساحت 295 متر مربع که از این مقدار بمساحت 39 متر 
مربع بصورت کنسول به سمت شارع عام است ( هر طبقه 13 متر مربع ) ، با اسکلت بتنی با 
قدمت حدود در سال 1388 نموده  که از بابت ان داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد 

بشماره 7615-1391/06/05 مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر بشماره 
.4/98/10552-1398/09/23 مبنی بر جریمه میباشد

حالیه طی بازدید بعمل آمده در مابقی عرصه به مساحت 64 متر مربع اقدام به احداث  -2
یکباب ساختمان جدیدالحداث 2 طبقه بر روي همکف در 3 واحد مسکونی به زیر بناي 

بمساحت 208 متر مربع شده است که از این مقدار بمساحت 48 متر مربع مسکونی همکف و 
بمساحت 16 متر مربع سقف تراسی در طبقه دوم و بمساحت 16 متر مربع بصورت کنسول یه 
سمت شارع عام ( هر طبقه 8 متر مربع ) با قدمت حدود سال 1398 و در مرحله نازك کاري  

.میباشد
لیکن در وضع موجود با توجه به سوابق کمیسیون ماده صد داراي مابه التفاوت به شرح زیر  

: میباشد
احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم بمساحت 208 متر مربع ( زیربناي ساختمان دوم  -1

.جدیدالحداث ) که از بابت آن سوابقی ندارد
به استناد ضوابط جدید از بابت ساختمان جدیدالحداث  داراي 3 واحد کسري پارکینگ  -2

.مسکونی میباشد
به استناد خط پروژه بشماره 872-1398/11/14به مساحت 24.56 متر مربع از کل اعیانات در 
تعریض کوچه 10 متري حد غرب و کوچه 8 متري حد شمال قرار دارد. الزم بذکر است اظهار 
نظر دقیق در خصوص متراژ زیربناي ساختمان دوم جدیدالحداث بعد از ارائه نقشه برداري 
ارائه میشود. در زمان وقوع تخلف  ساختمان احداثی اولیه ( طرح تفضیلی قدیم ) قسمتی در 
کاربري فرهنگی و قسمتی در کاربري پارکینگ قرار داشته و حالیه کل اعیانات در کاربري 

قرار دارد /ر.ي   R112 مسکونی با تراکم متوسط
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  و با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري 
طی نظریه شماره ش ر-186344 مورخ 97/09/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 1،272،600،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 35,784(سی و  پنج هزار و  هفتصد و  هشتاد و  

چهار) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 14.66  0
 

50000  , 1350 احداث مغازه بدون مجوز 1398/09/18 4/98/10555 تجدید 
نظر

-
سلیماندارا
ب-جاده 
جیرده-رهب
ر- عکاس و 
فیلم 
پیکاس

4-3-10283-1-1-0-0 103
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توضیحات بازدید د رپاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6921-1397/07/21 مکان بازدید شده 
به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به مساحت تقریبی 14.66
متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره 
برداري به شغل عکاسی  با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت تقریبی در سال 1350 با پوشش 
100 درصد در عرصه داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 7 * 1.5 از نوع بنر میباشد که از بابت آن 
داراي تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/4549-1396/11/03 و راي غیابی کمیسیون 
ماده صد بشماره 4/97/5620-1397/02/11 مبنی بر تخریب میباشد.  به استناد ضوابط قدیم 
کسري پارکینگ ندارد داراي اخصاریه بشماره 3/324/ن-1396/06/22 از نایحه 3 شهرداري 
منطقه 4 میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 464-1397/08/21 به مساحت 4.72 متر مربع 

در تعریض خیابان 10 متري و بلوار 35 متري و پخ دوگذر قرار دارد. /ر.ي
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي سمعان موالیی فرد مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 45.09 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقه اول به مساحت 48.79 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 936,230,400(نهصد و  سی و  شش میلیون و  دویست و  سی هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 92.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/26 4/98/10570 بدوي -
نامجو-روبر
وي درمانگاه 
سجاد-ك 
پاالز موکت

4-3-10118-114-1-0-0 103
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توضیحات بازدید  .پرونده حاضر بصورت شاکی و متشاکی بوده و بر روي کد نوسازي متشاکی ثبت شده است
ملک شاکی : پالك بازدید شده داراي کد نوسازي بشماره 112-10118-3-4   که بر روي آن 
پروانه ساختمانی بشماره 253-1391/07/14 و پایانکار بشماره 609979-1394/12/27 دارد. 

.خالفی مشاهده نگردید

ملک متشاکی : پالك بازدید شده داراي کد نوسازي بشماره  114-10118-3-4  در حد غربی 
ملک شاکی که بر روي آن به شماره 4/97/97-97/09/28 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 665.8 صادر شده 
است.اکنون عملیات ساختمانی در محله اسکلت و اتمام سقف طبقه همکف می باشد.برابر 

: نقشه برداري ارائه داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح  45.09 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 48.79 مترمربع -2
سطح اشغال از 49.95 درصد به 70دزصد افزایش یافته است-3

رعایت مقدار عقب نشینی اعالم شده در پروانه صادره  به سطح 0.11 مترمربع در پایانکار  -4
 صادره الزامی می باشد

با توجه به مشخص نبودن تعداد واحد ها و کفسازي و نصب درب مکان اظهار نظر در  ***
.خصوص تعداد واحد و پارکینگ و فضاي باز و فضاي سبز فعال مقدور نمیباشد

قابل ذکر است مالک پالك حد شرق از بابت پیشروي پالك فوق داراي پرونده جاري  ***
.شکایت در مرحله کمیسیون ماده صد و تاکنون رایی صادر نشده است

پالك فوق درحد غرب با پالك مجاور همباد بوده اما در حد شرق به طول 1 متر  ***
.پیشروي و در آن حد شکست ایجاد نموده است

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در محله  ***
اسکلت و اتمام سقف طبقه همکف و کف طبقه اول بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 

.میباشد
مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. داراي پرونده جاري عدم خالف بشماره 

.657591-1398/04/05 میباشد

مورد شکایت : شاکی از بابت اضافه بناي انجام شده توسط متشاکی شکایت داشته و 
.درخواست ارسال پرونده متشاکی به کمیسیون ماده صد را دارد

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9576-1398/05/20 و طی بازدید 
مجدد انجام شده در مورخه 1398/06/09 گزارش فوق مورد تایید میباشد و تغییر جدیدي 

.در ساختمان شاکی و متشاکی مشاهده نگردید

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف  راي به جریمه به مبلغ299,712,000(دویست و  نود و  نه میلیون 
و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 44.6  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/02 4/98/10574 بدوي شهریاران، 
کوچه 

فرهنگ 1

4-2-10262-36-1-0-0 103
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس یگانه به مساحت 
326.17 مترمربع (مساحت در سند مالکیت قید نشده است)که از بابت اعیان داراي گواهی 
اعیان از شهرداري رشت بشماره 28362 مورخه 56/7/24 میباشد.برابر خط پروژه شماره 
2659 مورخه 97/12/15 پالك فوق به مساحت تقریبی 2.19 مترمربع در تعریض کوچه 10 
متري میباشد.داراي بارانداز خالف ساز در محوطه به مساحت 30 مترمربع بوده که طی 
بازدید مجدد در مورخه 98/02/12 اقدام به تخریب بارانداز قید شده نموده که حالیه پالك 

فوق فاقد خالف میباشد.جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/02/12
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ،ضمن نقض راي بدوي و  به 
موجب نظریه شماره 13047 مورخ98.2.3کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1642000000 ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 328,400,000(سیصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 41.05  0
 

1800000  , 1374
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1398/09/09 4/98/10588 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

حمیدیان -  
خیابان 
جمهوري - 
روبروي 
ساختمان 
قائم - 
سمت راست

 

4-2-10491-6-1-0-0 103
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

22  0
 

1800000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن  ضمن نقض راي بدوي در 

خصوص سه واحد پارکینگ ، با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 
270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید

جریمه 75  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان ویالیی 1.5 طبقه (داراي سند مالکیت به 
مساحت عرصه 303 مترمربع) در 5 واحد تجاري و 1 واحد مسکونی (براساس نقشه برداري 
وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 5 واحد تجاري به مساحت 90.07 
مترمربع (با فعالیت صنفی آتلیه عکاسی ، تعمیرات مبایل ، کاالي برق و ... ) و یک واحد 
مسکونی 1.5 طبقه به مساحت تقریبی  96.2 مترمربع  کالً با زیربناي تقریبی 186.9 مترمربع 
با مصالح آجري احداث نموده است که از بابت واحد مسکونی و یک واحد تجاري به مساحت 
تقریبی 22.2 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/108437  مورخ 1392/05/31 میباشد ، 
: حالیه مالک پس از اخذ بالمانع مبادرت به  تخلفات ساختمانی بشرح زیر نموده است

 افزایش بناي تجاري همزمانساز به مساحت 3.05 مترمربع با قدمت تقریبی 23 سال -1
تبدیل پیلوت به 4 واحد تجاري دیگر به مساحت 65.45 مترمربع به قدمت تقریبی 1  -2

سال
تبدیل واحد مسکونی به آموزشگاه زبان  مساحت تقریبی 96.2 مترمربع به قدمت  -3

تقریبی 1 سال
واحد کسري پارکینگ تجاري و 4 واحد کسري پارکینگ آموزشی دارد و به استناد خط  4-4
پروژه شماره 1864 مورخ 1397/09/28 به سطح تقریبی 22 مترمربع از اعیان ملک مذکور 
در حد غرب در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد ، ضمناً در حد جنوب ملک فوق در چهار 
قسمت متصل به نهر آب میباشد که طبق استعالم شماره 2/33/16016 مورخ 1390/06/20 ، 
شرکت آب منطقه اي نهر مذکور را متروکه اعالم نموده  ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

به حضور تقدیم میگردد .///.س.ن
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/9017 مورخ 1398/03/28 به استحضار  ***
میرساند یکباب مغازه احداثی در پیلوت به مساحت 16.15 مترمربع داراي ارتفاع 1.9 متر و 4 
باب مغازه دیگر داراي ارتفاع 2.8 متر میباشد و در صورت اعاده  واحد تجاري با ارتفاع 1.9 
متر ،  1 واحد کسري پارکینگ آموزشی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري منتفی و 3 واحد 
************* کسري پارکینگ آموزشی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
حالیه طی بازدید مجدد مالک  نسبت به جمع آموري آموزشگاه زبان نموده و بدون مجوز 
مبادرت به تبدیل واحد مسکونی در بند 3 به تجاري (کلوپ بازیهاي کامپیوتري ) نموده که 
در این مرحله در صورت اعاده  واحد تجاري با ارتفاع 1.9 متر ،  3 واحد کسري پارکینگ 

************* تجاري منتفی و 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
*******************

در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/9632 مورخ 1398/05/22 در خصوص اعاده 
واحدهاي تجاري به مساحت 11.3 و 16.15 مترمربع و اعاده کلوپ بازي به مسکونی ، کسري 
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پارکینگ واحد مسکونی اعاده شده تامین و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري منتفی  و 3 
.. واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

*****************
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/10204 مورخ 1398/07/20 ، کلوپ بازي 

کامپیوتري 2 واحد کسري پارکینگ و واحدهاي تجاري  (احداثی در پیلوت ) 2 واحد کسري 
... پارکینگ تجاري و 3 واحد تجاري دیگر 3 واحد کسري پارکینگ دارد

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک طبقه روي همکف 
مشتمل بر یک واحد مسکونی در طبقه اول و یک کارگاه شیرینی پزي در همکف و 
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره 254999 مورخ 
97/12/26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

9,041,422(نه میلیون و  چهل و  یک هزار و  چهارصد و  بیست و  دو)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 198.44  0.1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/01 4/98/10614 بدوي رشت - 
باقرالعلوم - 
کوچه 
 هشتم

4-2-10352-48-1-0-0 104
0

در خصوص مازاد بر تراکم مسکونی به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 24,303,038(بیست و  چهار 
میلیون و  سیصد و  سه هزار و  سی و  هشت)  ریال صادر و اعالم می نماید و در 

خصوص کارگاه شیرینی پزي به مساحت 82.9 مترمربع، به لحاظ عدم رعایت اصول و 
ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري راي به قلع  صادر و 
اعالم می دارد. با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می 

گردد.

جریمه 26.67  2
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري مشار الیه مکلف به رعایت تعریض  
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15  0
 

455625  , 1386 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 1 واحد تجاري و 1 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف یک 
واحد تجاري (کارگاه شیرینی پزي) به مساحت 82.9 مترمربع ، پیلوت به مساحت 20.01 
مترمربع و طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت 93.55 مترمربع کالً با زیربناي 
تقریبی 216.11 مترمربع با مصالح بتنی با قدمت تقریبی  11 سال احداث نموده است که 

: گزارش تحلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 82.9 مترمربع -1

 احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت  98.96 مترمربع-2
 احداث بناي بدون مجوز مسکونی خارج از تراکم به مساحت 34.25 مترمربع-3

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد ، 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري در قسمتی  -4
از حد غرب رعایت نگردیده است لیکن داراي اشرافیت به پالك حد غرب نمیباشد.و به 
استناد خط پروژه شماره 988 مورخ 1397/11/11 به سطح تقریبی 15 مترمربع از اعیان ملک 

مذکور در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///س.ن

در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/9064 مورخ 1398/03/18 در صورت  ***
اعاده تجاري طبقه همکف به پیلوت زیربناي داخل تراکم آن به سطح 189.44 مترمربع و 
زیربناي خارج از تراکم آن به سطح 26.67 مترمربع میباشد و کسري پارکینگ منتفی و 

********پارکینگ واحد مسکونی تامین میگردد
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/10298 مورخ 1398/07/10 مبنی بر قلع 

تجاري همکف و اعاده به پیلوت مسکونی زیربناي داخل تراکم آن به سطح 189.44 مترمربع 
و زیربناي خارج از تراکم آن به سطح 26.67 مترمربع میباشد و کسري پارکینگ منتفی و 
پارکینگ واحد مسکونی تامین میگردد ، لیکن با عنایت به تصمیم کمیسیون فرم تحلیل 
خالف تغییر یافته لذا به دلیل تغییر نیافتن وضع موجود توسط متقاضی ، کاربریها تغییر 

****نگردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص افزایش تعداد واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش 
بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده 

صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1398/09/18 4/98/10621 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
رودباري - 
کوچه 
 نورانی

4-3-10002-39-1-0-0 104
1

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 

توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب  دو برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص 
یک طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ928,233,600(نهصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 138.13  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 

خصوص اضافه بناي مازاد بر پروانه در همکف و طبقات راي به جریمه به 
مبلغ910,812,000(نهصد و  ده میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 154.9  1.75
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 78 مورخ 1396/11/03 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به زیر بناي کلی 693 متر مربع صادر 
گردیده است.همچنین پروانه مرحله دوم به شماره 646562 مورخ 97/01/21 نیز به همین 
صورت و به زیربناي 741.15 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري بوده  و از بابت تخلفات ذیل
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.38 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم به دلیل -1

.احداث سرویس بهداشتی در فضاي 2 متر حیاط خلوط سراسري
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.28 مترمربع و در مجموع -2

.141.84 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 138.13 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 11.68 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت تبدیل 3 واحد مسکونی به 4  واحد مسکونی در طبقه چهارم به سطح -5

.39.46 متر مربع
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر 
: واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی داراي

.کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 5.76 متر مربع-1
کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 4.89 متر مربع و در مجموع به -2

 .مساحت 19.56 متر مربع
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت  -3
27.31 متر مربع میباشد.(قابل ذکر است از این میزان تخلف ، به مساحت 7.18 متر مربع آن 

به صورت تبدیل و به مساحت 20.13 متر مربع به صورت احداث میباشد.)
از آنجائیکه اتاق فوق کمتر از 35 متر مربع بوده قابلیت یک واحد مسکونی مستقل را 

نداشته و به یکی از واحد هاي مسکونی منضم میگردد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به ارائه نقشه مجدد از طرف متقاضی ( براي بار سوم ) داراي اضافه بنا *******
:نسبت به پروانه مرحله دوم صادره و به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.52 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.03 متر مربع و در مجموع -2
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. 141.09 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 137.88 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 6.69 متر مربع-4
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت -5

.30.41 متر مربع میباشد
قابل ذکر است با توجه به راي هاي  صادره (بدوي ، تجدید نظر و راي اصالحی )داراي مابه 

:التفاوت همزمانساز و به شرح ذیل میباشد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.14 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 0.25 متر مربع و در مجموع 1  -2
متر مربع

افزایش بنا در طبقه زیرشروانی به مساحت 5.29 متر مربع (از این مقدار به مساحت 2.19 -3
متر مربع به صورت افزایش بنا در طبقه زیر شیروانی (راهپله و آسانسور)  و به مساحت 3.1 

متر مربع به صورت افزایش بنا سوئیت مسکونی در طبقه پنجم میباشد)
همچنین از بابت افزایش طول درب پارکینگ ( از 4 متر به 4.6 متر ) مشمول پرداخت عوارض 
یک واحد  کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است افزایش طول درب تاثیري در پارك 
***********.حاشیه ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

و در صد باالي تخلفات و سطح اشغال باالي زمین و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 151161 مورخ 98.08.25 مبنی بر اعالم سال وقوع تخلف (1396) 

و تایید شهرداري و مالک   با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به 

مبلغ1,344,134,400(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 200.02  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/07 4/98/10648 رسیگی 
 مجدد

شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 104
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 4/96/100-96/12/07 به 
صورت سه طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 517.05 
مترمربع صادر گردیده است.در پروانه صادره بواسطه اشتباه نگارشی مساحت هر کدام از 
پارکینگ ها 17.3 قید گردیده که به این علت مساحت زیربناي همکف و پروانه 14.4 

مترمربع اضافه شده است.بنا براین مساحت همکف 115.3 متر مربع می باشد.و زیربناي کل 
پروانه 502.65 مترمربع می باشد.همچنین در مرحله اتمام فونداسیون داراي اضافه بنا به 
سطح 47.5 مترمربع بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده 100 مبنی بر جریمه مالی 
و پرونده جاري به شماره 647838  جهت اخذ پروانه مرحله دوم میباشد.حالیه عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و در مرحله اتمام ستون طبقه سوم از بابت 1
-اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 14.38 متر مربع.2-اضافه بنا در طبقه اول به سطح 
61.88 متر مربع.3-اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 61.88 متر مربع.4-اضافه بنا در طبقه 

.سوم به سطح 61.88 متر مربع
داراي سوابق در واحد خالف و درآمد می باشد.اکنون با توجه به اعتراض مالک نسبت به 
ضریب کمیسیون ماده صد در راي مرحله دوم نسبت به مرحله اول ،که در آن از دیوان نامه 
مبنی بر بررسی مجدد در خصوص ضریب راي تجدید نظر مرحله دوم می باشد، درخواست 

.بررسی مجدد را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

104
2

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رمضان نجاتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.95 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 18.59مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 77,137,312(هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  
سیصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 67.72  2.5
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/18 4/98/10720 بدوي بلوار 2 -
خرداد-پا 
-سکیاب

4-2-10396-2-1-0-0 104
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه نسقی  به شماره 752 مورخ 82/10/20 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 251.6 مترمربع صادر گردیده و بعد از آن 
نیز دوبار تمدید گردیده است.(پروانه فاقد اعتبار میباشد).عملیات ساختمانی در مرحله  
:بهره برداري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.95 مترمربع.(قدمت سال 85)-1
تبدیل همکف به دو باب مغازه به مساحت 46.75 متر مربع.(قدمت سال 85) داراي -2

.فعالیت صنفی به شغل فروش ایزوگام میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 18.59مترمربع و در مجموع 3 -3
طبقه به مساحت 55.77 متر مربع.قابل ذکر است از این مقدار به سطح 9.04 متر مربع در هر 
طبقه به صورت پیشرفتگی به سمت خیابان اصلی و به ارتفاع 4.5 متر از سطح زمین 

میباشد.(قدمت سال 85)
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.(فاقد کسري پارکینگ تجاري بوده)باستناد 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت 
مسکونی و در طرح تفصیلی جدید به صورت محورهاي مختلط فرا منطقه اي (تجاري 

مسکونی) میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.قابل ذکر است 
پالك فوق در سال 83 سند مالکیت دریافت نموده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

قابل ذکر است جهت مختومه نمودن پرونده و به جهت اخذ عوارض درآمدي ، در قسمت 
کاربریها ردیف مغازه تجاري حذف و به پیلوت تبدیل گردیده است.(در وضع موجود مغازه ها 

موجود میباشد)

104
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

35.1  0
 

850000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی 1398/09/25 4/98/10721 تجدید 
نظر

-
بهشتی--ك
وچه مقدس

4-3-10166-17-1-0-0 104
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه به مساحت 190 مترمربع، قطعه 
هفتم تفکیکی، مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 140.5 مترمربع و یک باب 
مغازه به مساحت 14.5 مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات مسکونی داراي گواهی بالمانع 
شماره 2/33/3039 مورخ 1385/08/23بوده و پس از آن اقدام به احداث یک باب مغازه به 
مساحت 14.5 مترمربع با قدمت سال 1387 نموده است. مغازه مذکور به صورت پیرایش 
مردانه در حال بهره برداري است.  به استناد خط پروزه 1230 به مساحت تقریبی 35.1 
مترمربع (17.25 مترمربع از اعیان  و 17.85 مترمربع از عرصه) در تعریض کوچه هاي 8 
متري حد شرق و جنوب و پخ دو گذر واقع شده است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم 
.دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

104
4

در خصوص عقب نشینی راي بدوي مبنی بر رعایت تعریض هنگام نوسازي یا اجراي 
پروژه عیناً تأیید می گردد.

رعایت عقب 
نشینی

4.8  0
 

110000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی 1398/10/15 4/98/10736 تجدید 
نظر

نامجو-بن -
بست 
-رخشا

4-3-10024-19-1-1-0 104
5

در خصوص اعتراض نامبرده نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 
به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، از بابت اضافه بناي همزمان ساز، راي بدوي 
مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 4  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 4,774,000(چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 10.85  4
 

110000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده  بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/01 مترمربع قطعه اول 
تفکیکی(اصل سند مالکیت فعال رویت نشده است) داراي بالمانع تفکیک به شماره 

15610-70/11/17 میباشد و پس از ان مالک بدون مجوز اقدام به احداث بالکن  به مساحت 
32.93 مترمربع نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/94/820 
مورخه 94/08/06 بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد.برابر 
درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار براي پالك فوق را دارد.برابر خط پروژه 
شماره 2545 مورخه 98/04/24 موجود در سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 4.80 

مترمربع به صورت پخ عرض دو گذر در تعریض خیابان 35 و 12 متري  قرار دارد.در ضمن در 
جلوي پالك در معبر 12 متري بدون مجوز اقدام به ایجاد فضاي سبز نموده است.فعالیت 
شغلی آن فست فود بوده وداراي دو عدد تابلو یکی به ارتفاع 1.10 متر وبه مساحت 18.70 
مترمربع ودیگري به صورت دیجیتالی به ارتفاع 0.40 متر وبه مساحت 1 مترمربع میباشد. 
همچنین الزم به ذکر است که ابعاد وضع موجود با ابعاد سند مالکیت یکی بوده ولی مساحت 
برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس نیما نظرپور به مساحت 55.86
 مترمربع است که داراي اضافه بناي همزمان ساز تجاري به مساحت  10.85 مترمربع میباشد 
که جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد(اختالف متراژ به دلیل خطا در مساحت 
یابی میباشد).کاربري پالك فوق در طرح تفضیلی قبلی به صورت نوار تجاري مسکونی بوده 

است.///ي.ث...98/05/26

104
5

در خصوص اعتراض ، نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره5ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/25 4/98/10746 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه فیروز 
شاد - 
کوچه 
فرامرز 
عشقی

4-1-10749-35-1-0-0 104
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض ، نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

14,953,612(چهارده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد و  دوازده) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 32.82  1.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/25 4/98/10746 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
کوچه فیروز 
شاد - 
کوچه 
فرامرز 
عشقی

4-1-10749-35-1-0-0 104
6

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
1,759,016(یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  نه هزار و  شانزده) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 57.91  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 12974/ن1/م4 مورخه 97/7/2وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 44مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال94 یک دستگاه ساختمان با صددرصد اشغال زمین به 

.صورت یک طبقه روي همکف (دوبلکسی )در یک واحد مسکونی میباشند
ازکل مساحت اعیان این ملک 35.20 مترمربع داخل تراکم ومابقی 52.80 مترمربع  خارج 
تراکم میباشد.واز بابت یک واحد واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد. این 
قراردارد. در  R121 ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی با کد پهنه
خصوص میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم 
واحد خط پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس 
تقریب بوده و کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها و نوع 
مالکیت عرصه واعیان پس ازمراجعه مالک وارائه مدارك مستند موردبررسی قرار خواهد 

گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*********************************************************

*********************************************************
*********************************************************

*************

با توجه به نامه شماره55779مورخه 98/04/09 دبیرخانه کمیسیون ماده صد که به مالک 
ملک فوق جهت ارائه مستندات به علت نبودن مالک در محل احداث تخلف ساختمان الصاق 
گردیده و ایشان با توجه به  نامه الصاقی با ارائه مدارك ومستندات ، به شهرداري این منطقه 
مراجعه نمودند و کارشناسی مجدد صورت پذیرفت.این ملک قطعه زمینی فاقد سندمالکیت 
و داراي فروشنامه عادي میباشد. که مساحت عرصه برابر نقشه ارائه گردیده 45.37مترمربع 
میباشد که در سال 80 یک دستگاه ساختمان اسکلت بتونی با صددرصد اشغال عرصه در 
یک طبقه روي همکف (یک واحد مسکونی دوبلکسی) بر روي آن با مساحت کلی 90.74
مترمربع  که برابر طرح تفصیلی همان سال مسکونی با تراکم متوسط بوده ،احداث گردیده 
است.و از بابت یک واحد مسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد . این ملک برابرضوابط 
قراردارد.وبرابر صورتجلسه واظهار نظر   R121ساخت طرح تفصیلی درکاربري مسکونی
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کارشناسان محترم واحد خط پروژه و نقشه برداري   با شماره خط پروژه 2171به مساحت 8 
مترمربع از اعیان هر طبقه در مجموع 16 مترمربع در مسیر تعریض پخ وگذرهاي اصالحی 10 
و 6متري قرار دارد .به مساحت 57.91 مترمربع از اعیانات داخل تراکم و مابقی به مساحت 
.32.82 مترمربع خارج تراکم میباشد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت کنسول به مساحت 10.98 مترمربع، اضافه 
بنا در همکف ( سایه کنسول ) به مساحت 10.98 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 
0.74 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 148,992,000(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  نهصد و  

نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.7  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/15 4/98/10772 بدوي شهرك -
قدس--10 
متري 
-هشتم

4-3-10182-135-1-0-0 104
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي این پالك پروانه شهرسازي شماره 4/97/186 مورخه 1397/12/27 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی908.3 مترمربع صادر شده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه داراي تخلفات 
: به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا به سطح 10.98 مترمربع به صورت احداث کنسول در طبقه چهارم  -1
اضافه بنا به سطح 10.98 مترمربع به صورت سایه ي ،کنسول احداث شده طبقه چهارم   -2

در همکف
مازاد بر تراکم به سطح 0.74 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیر   -3

شیروانی
به سطح 4.48 مترمربع در همکف و طبقات ،از راه پله و آسانسور را به فضاي مفید  ***
تبدیل نموده که با توجه به ضوابط جدید تخلف محسوب نشده اما مشمول عوارض درآمدي 

می باشد
به سطح 1.95 مترمربع در طبقات اول تا سوم ،کاهش بنا دارد ***

به سطح 17 مترمربع در زیرشیروانی کاهش بنا دارد (عدم اجراي ،سه باب انباري و  ***
احداث آن در پیلوت)

.سطح اشغال در طبقه 4 از 64.98 درصد به 69.12 درصد افزایش یافته است ***
.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد ***

قابل ذکر است تخلفات ذکر شده تا مرحله سفت کاري بوده و هرگونه تخلفات احتمالی 
موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارائه نقشه برداري تایید نظام می باشد.رعایت ارتفاع 
پیلوت و دیوار حاءل بام و اجراي فضاي سبز الزامی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح  اضافه بناي زیرزمین به مساحت 27.28 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و 
دوم هر یک به مساحت 17.87 مترمربع، اضافه بناي طبقات سوم و چهارم هر یک به 
مساحت 51.27 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 54.19 مترمربع، 

اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در زیرزمین به مساحت 58.32 مترمربع، در همکف 
و در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 48.08 مترمربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,355,148,000(چهار 

میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد. ضمناً پنجره اي که بر اساس گزارش شهرداري منجر به اشرافیت در 

طبقات شده باید مسدود گردد.

جریمه 518.47  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 4/98/10775 بدوي زمینهاي -
الکتریک-پا
--رك شهر

4-3-10046-160-1-0-0 104
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 43-95/12/25 به صورت 
چهار طبقه مسکونی بر روي تجاري بانضمام بالکن و زیر زمین جهت پارکینگ به زیربناي 
کلی 1358.6 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد 
و تا این مرحله برابر نقشه هاي برداري ارائه شده از سوي متقاضی داراي تخلفات به صورت 

:زیر می باشد
 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 27.28 مترمربع -1

تبدیل بناي مسکونی به تجاري در همکف  به سطح 29.02 مترمربع -2
 توسعه بناي تجاري در همکف  به سطح 15.64 مترمربع -3

 توسعه بالکن تجاري به سطح 70.49 مترمربع -4
 اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 17.87 مترمربع -5
 اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم  به سطح 17.87 مترمربع -6
 اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم  به سطح 51.27 مترمربع -7

 اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم  به سطح 51.27 مترمربع -8
کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به سطح 54.19 مترمربع -9

(عرض باکس راه پله و آسانسور 0.4 متر و طول آن 2.5 متر در همکف و طبقات کاهش یافته 
 است اما در زیرزمین عرض آن 1.7 متر و طول آن 3 متر کاهش یافته است)

افزایش تعداد واحد مغازه ها از 2 واحد به 4 واحد -10
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 واحد به 8 واحد -11
 داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -12

داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد (الزم به ذکر است پارکینگ مورد نیاز  -13
چهار واحد بوده که دو واحد آن  هنگام صدور پروانه خریداري شده است)

افزایش ارتفاع مغازه از 5.4 به 6 متر به سطح 189.61 مترمربع (مجموع مساحت مغازه  -14
ها)

درقسمتی از حد جنوب غربی به پالك حد غرب در طبقات داراي اشرافیت می   ***
باشد.عرض میانگین در قسمت داراي اشرافیت 1 متر می باشد

سطح اشغال از 48.13 به 58.19 مترمربع افزایش یافته است ***
 کاهش رمپ به سطح  3.18  مترمربع ***

کاهش زیرشیروانی به سطح  4.45 مترمربع ***
به سطح 24.75 مترمربع هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن  ***

.هنگام پایانکار الزامی می باشد
فضاي سبز اجرا نشده اما در نقشه هاي معماري ارائه شده نشان داده شده است که  ***
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 اجراي آن در پایانکار الزامی می باشد
با توجه به نقشه هاي معماري و در وضع موجود ، 5 مترمربع ایستگاه مشترك رعایت  ***

.می گردد
درب احداثی مغازه هاي وسط به سمت راهروي  مسکونی غیر مجاز می باشد باید  ***

.مسدود گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*********************************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 98/06/06-4/68/9831  ***
.،گزارش فوق عینا تایید می گردد.مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*********************************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10469-98/08/22 در  ***

: خصوص اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی گزارش زیر تقدیم می گردد
جانمایی پالك فوق در پروانه صادره در حد شرق به صورت برساز بوده اکنون نیز به صورت بر 
ساز اجرا شده است اما جانمایی  به سمت حیاط در پروانه بدلیل شکل خاص زمین و همچنین 
به جهت تامین و پارکینگ و رمپ با شکستگی در آن حد نقشه هاي پیشنهادي ارائه گردیده 
که اکنون بخشی از شکست حذف و به جهت احداث به صورت خط مستقیم  در حد غرب 

: مبادرت به احداث بنا در قسمت جنوبی حیاط به شرح زیر نموده است
اضافه بنا به سطح 58.32 در زیرزمین -1
اضافه بنا در همکف به سطح 48.08 -2

اضافه بنا در اول به سطح 48.08 -3
اضافه بنا در دوم به سطح 4-48.08
اضافه بنا در سوم به سطح 5-48.08

اضافه بنا در چهارم به سطح 48.08 -6
قابل ذکر است بدلیل این تغییر جانمایی در ساخت  درقسمتی از حد جنوب غربی به پالك 
حد غرب در طبقات داراي اشرافیت می باشد.عرض میانگین در قسمت داراي اشرافیت 1 متر 

.می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید،اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات تجدیدنظر خواه جریمه نقدي در خور تخفیف 
بوده است مستنداً با تقلیل ضریب از 2 به 1برابر ارزش معامالتی به جریمه نقدي مبلغ 

8,400,000(هشت میلیون و  چهارصد هزار )  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 7  1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/10 4/98/10787 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان-خیابا
-ن سمیه

4-3-10371-36-1-0-0 104
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي پالك بازدید شده پروانه ساختمانی بشماره 66-1384/04/20 بصورت 2 طقه بر روي 
پیلوت با زیربناي بمساحت 248.2 متر مربع و پایانکار بشماره 5450-1387/10/26 بصورت 
ساختمان 3 طبقه  بر روي یکباب مغازه با زیربناي بمساحت 400 متر مربع صادر گردیده 
است. در وضع موجود ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد.  حالیه اقدام به احداث انبار 
و سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط مشاعی مجموعا بمساحت 7 متر مربع با اسکلت بلوك 
سیمانی با قدمت در سال 1388 نموده اند که از بابت ان بالمانعی ارائه نشده است . در زمان 
وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در قسمتی در کاربري مسکونی با تراکم متوسط و 
قسمتی در تجاري همجوار با مسکونی قرار داشته است. .حالیه درخواست استعالم موقعیت 

مکانی را دارند. /ر.ي
: گزارش صنفی

مغازه بازدید شده در مرحله بهره برداري فروش پوشاك داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 
.0.5 متر مربع از نوع فلزي میباشد
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در خصوص احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 196.17  مترمربع 
در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 1,373,190
(یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد و  نود) ریال محکوم و اعالم می 

دارد

جریمه 196.17  0.1
 

70000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/19 4/98/10821 بدوي -
حمیدیان-

35
متري-نبش 
رزمندگان 
اسالم

4-2-10249-55-1-0-0 105
0

با توجه به نامه شماره ش ر- 168041 مورخ 1398.09.18 شهرداري منطقه و گزارش 
مورخ 1398.09.17 با توجه به حذف 3 باب مغازه ( وایجاد پیلوت) کسري پارکینگ 

مسکونی به یک باب تقلیل می یابد که در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,625,000(یک میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  1
 

65000  , 1368 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 19.84 مترمربع و احداث سایبان فلزي 
بمساحت 15.73 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 32,960,000

(سی و  دو میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 35.56  2
 

960000  , 1368
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع (مطابق سند) مشتمل بر 
اعیان بدون مجوز به صورت ساختمان دو اشکوبه مشتمل بر 2 واحد مسکونی و 3 واحد 

.تجاري به زیربناي کلی 231.73 مترمربع می باشد
احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم به سطح 196.17 مترمربع. (قدمت 1368) -1
احداث بناي بدون مجوز خارج تراکم به سطح 19.84 مترمربع. (قدمت 1368) -2

احداث سایه بان با سازه فلزي خارج تراکم به سطح 15.72مترمربع. (قدمت 1396) -3
تبدیل قسمتی از همکف به سه باب مغازه به مساحت کلی 40.08 مترمربع با قدمت سال  -4
96 (الزم به توضیح است برابر حدود اربعه مندرج در سند مالکیت حد شرق به قطعه 432 
تفکیکی قید شده است در حالی که در وضع موجود (و در پهنه بندي طرح تفصیلی) به 
فضاي سبز مجاورت دارد که در هر دو صورت احداث بازشوي واحد هاي تجاري یا مسکونی 

در این حد امکان پذیر نمی باشد.)
 .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 3 واحد کسري پارکینگ تجاري است -5

مغازه هاي شماره 1 و 3 در بازدید اولیه داراي درب دسترسی به داخل فضاي مسکونی بودند 
که در بازدید مجدد این دسترسی مسدود شده است. در زمان بازدید فاقد فعالیت صنفی 
هستند. به استناد خط پروژه 849 مورخه 1397/04/17 فاقد عقب نشینی نسبت به معبر حد 
جنوب است. هم در طرح تفصیلی قدیم و هم در طرح فعلی ، در کاربري مسکونی قرار دارد. 

//ع.ا
-------------------------------------------------------------

--
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10468 مورخه 98/08/25 قابل ذکر 
است، همانگونه که در گزارش فوق آمده ، بازشوي 3 باب مغازه به سمت پالك ثبتی مجاور 
بوده همچنین بر اساس طرح تفصیلی جاري، کاربري محدوده حد شرق ، فضاي سبز عمومی 
است که در هر دو صورت امکان تعبیه بازشو و به تبع آن بهره برداري تجاري وجود ندارد. 
لذا با فرض حذف 3 باب مغازه (و ایجاد پیلوت) 3 باب کسري پارکینگ تجاري منتفی بوده و 

/کسري پارکینگ مسکونی به یک باب تقلیل خواهد یافت. /ع.ا

105
0

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد تخلفی  محقق نگردیده لذا موضوع از شمول 

تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1398/10/17 4/98/10832 بدوي 20متري -
معلولین--ف
جر

4-2-10133-229-1-0-0 105
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داري  پروانه ساختمانی شماره 63 به تاریخ 1393/11/06 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 321.35 مترمربع صادر شده 
است. در حال حاضر ساختمان  به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر 3 واحد مسکونی با 
زیربناي کل 362.49 مترمربع در حال بهره برداري می باشد. بابت اضافه بنا در همکف و 
طبقات به مساحت 55.41 مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزایش مساحت مفید 

مسکونی به مساحت 8.26 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/94/1659
مورخ 1394/06/28 می باشد. پس از آن داراي پاسخ استعالم بانک به شماره 4/33/612923
  مورخ 1394/11/17 می باشد که تعداد واحدهاي مسکونی سه واحد درج گردیده است. 
لیکن وضوع افزایش واحدها از دو واحد به سه واحد به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري 
ها گزارش نشده است. انباري هاي مستقر در زیرشیروانی، اجرا نگردیده و انباري ها در 
پیلوت احداث شده است. عقب نشینی برابر پروانه صادره رعایت گردیده است. سه واحد 
پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. لیکن ابعاد درب پارکینگ از سه متر در نقشه هاي پروانه 
به 4.7 متر در وضع موجود افزایش یافته است. برابر نقشه هاي پروانه پارك حاشیه اي تامین 
نمی گردد لذا یک واحد کسري پارکینگ صرفا جهت وصول عوارض گزارش می گردد.حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

105
1

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 8,125,000(هشت میلیون و  

یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

162500  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/23 4/98/10835 بدوي رشت 
-عینک - 
امام حسین 
- خیابان 21
- کوچه 
 اصغري

4-1-10571-98-1-0-0 105
2

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي مازاد بر 
تراکم  راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,756,750(شش 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید و در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 20.79  2
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 167618-98.09.17 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1,554,475(یک میلیون و  پانصد و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد و  هفتاد و  پنج) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 95.66  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/23 4/98/10835 بدوي رشت 
-عینک - 
امام حسین 
- خیابان 21
- کوچه 
 اصغري

4-1-10571-98-1-0-0 105
2

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 119.87 
مترمربع، مشتمل بر یک واحد مسکونی دوبلکس  با زیربناي تقریبی 116.45 مترمربع می 
باشد. بابت احداث اعیانات سوابقی یافت نشد. قدمت احداث بنا سال 1376 تخمین زده می 
شود. یک واحد کسري پارکینگ دارد.  بنابر طرح تفصیلی سابق در کاربري مسکونی با تراکم 
متوسط واقع شده است.  به استناد خط پروژه 1115 مورخ 1398/07/17 به مساحت 0.3 

مترمربع از اعیان در تعریض بن بست 3 متري واقع شده است. می باشد. حالیه تقاضاي پاسخ 
.استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي رضاپور موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 رشت 
مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 48.10 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف با 
توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 

167679 مورخ 98/09/17 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به  تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

43,290,000(چهل و  سه میلیون و  دویست و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 48.1  0.5
 

1800000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/19 4/98/10837 بدوي خیابان 
شهید 

حسن زاده- 
انتهاي 
خیابان- 
کوچه 34

4-1-10668-219-1-0-0 105
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما در پی اخطاریه شماره 13528/ن1/م4 مورخه 98/6/27 مورد اخطار شده به نقشه و 
مستندات به شهرداري مراجعه نمودند. طی بازدید و کارشناسی به عمل آمده این ملک برابر 
نقشه برداري ارائه گردیده قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 107.84 مترمربع 
میباشد که یک دستگاه خانه ویالیی به سال ساخت 98 به مساحت 48.10 مترمربع با مصالح 
بلوك سنگی بر روي آن احداث گردیده و در حال حاضردر مرحله نازك کاري قرار دارد. و 
یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد. کل عرصه و اعیان این ملک برابر نقشه هاي طرح 
تفصیلی درکاربري زمینهاي کشاورزي قرار دارد و اعیانات آن خارج تراکم میباشد. کل 
مساحت عرصه و اعیان این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی درطرح کاربري زمینهاي 
کشاورزي قراردارد. در خصوص میزان عقب نشینی ها باتوجه به اظهار نظر کارشناسان 
محترم واحد خط پروژه ونقشه برداري به استناد نامه شماره ص/96/31/59178 مورخه 
96/1/22 اداره کل راه و شهرسازي ،ثبت در دبیرخانه شهرداري رشت به شماره 1396- 
243658 با توجه به اینکه ملک در کاربري عمومی واقع شده است ، امکان تهیه خط پروژه 

.امکانپذیر نمیباشد.میباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

105
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6  0
 

3300000  , 1396 تجاوز به معابر عمومی 1398/10/02 4/98/10848 بدوي رشت جاده 
الکان واحد 
32 انتهاي 
کوي اتقیاء

4-3-10158-19-1-0-0 105
4

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي در حد 
تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی 
از صحت موضوع تخلف را دارد ، و با توجه به  عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 1,388,889,380(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  
هشتصد و  هشتاد و  نه هزار و  سیصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 4450.33  0.1
 

65000  , 1360
 , 1380
 , 1396
 , 1397

بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بناي خارج 
تراکم با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی 
بر قلع احراز نمیگردد مستندا با توجه به قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 

ضریب  2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 8,931,648,000(هشت میلیارد و  نهصد و  سی و 
 یک میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1353.28  2
 

3300000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,103,750,000(دو میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  هفتصد و  

پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 425  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد مدارك موجود در پرونده بایگانی بصورت زمینی متشکل از 
مجموع تقریبا 10 قطعه سند تفکیکی میباشد که بر روي آن پروانه ساختمانی به شماره هاي 
1265 و 1266 مورخ 1354/12/03  بدون تجمیع سندهاي تفکیکی ، بصورت  2 ساختمان 
هر کدام بصورت 4 طبقه بر روي همکف  مجموعا با زیربناي 5000 متر  ( B و  A بلوك ) مجزا
مربع صادر گردیده است . حالیه در وضع موجود به استناد کروکی نقشه برداري اراده شده 
بصورت 2 بلوك ساختمانی با اسکلت فلزي مجموعا بمساحت 5507.76 متر مربع ( هر کدام 
از بلوکها بمساحت 2753.88 متر مربع ) میباشد . لیکن مجموعا 507.76 متر مربع اضافه بنا 
مورد تعمیرات کلی بدون  (A بلوك) نسبت به پروانه شده دارند.  حالیه یکی از ساختمانها
مجوز قرار گرفته و در وضع موجود بصورت خوابگاه دانشجویی مورد بهره برداري قرار 
در مرحله تعمیرات کلی بدون مجوز ( مطابق تصاویر  ( B بلوك ) میگیرد و ساختمان دیگر
پیوست ) قرار دارد.  . همچنین اقدام به احداث اعیانات دیگر شامل ساختمان نگهبانی به 
مساحت 44.33 متر مربع و سایبان اسکلت فلزي بمساحت 71 متر مربع و ساختمان 

سرایداري   بمساحت 71.77 متر مربع (که حالیه بصورت دفتر فنی کارگاه مورد استفاده قرار 
میگیرد)  و ساختمان تاسیسات مکانیکی  بمساحت 81.20 متر مربع و اعیان بمساحت 11.55 
متر مربع   و ساختمان تاسیسات بمساحت 16 متر مربع  شده است که از بابت آنها بالمانعی 

: ارائه نگردید. لیکن تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
با توجه به تعمیرات کلی بدون مجوز انجام شده ، به مساحت 1088.88 متر مربع بصورت  -1
( هر بلوك بمساحت 544.55 متر مربع ) مازاد  B و A طبقه مازاد در طبقه چهارم در بلوکهاي

.بر طبقات طرح تفضیلی به استناد ضوابط جدید میباشد
با توجه به تعمیرات کلی بدون مجوز انجام شده  ، به مساحت به مساحت 264.4 متر مربع  -2
( هر بلوك بمساحت 132.2 متر مربع ) بصورت بناي  B و A از اعیانات احداثی در بلوکهاي

.خارج تراکم میباشد
با توجه به تعمیرات کلی بدون مجوز انجام شده  ، به مساحت به مساحت 4154.48 متر  -3
( هر بلوك بمساحت 132.2 متر مربع ) بصورت  B و A مربع از اعیانات احداثی در بلوکهاي

.بناي خارج تراکم میباشد
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت ساختمان نگهبانی به مساحت 44.33 متر مربع با  -4

اسکلت بلوك سیمانی و قدمت حدودي در سال 1396
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت سایبان با اسکلت فلزي به مساحت 71 متر مربع  -5

 با قدمت تقریبی در سال 1380
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت بصورت ساختمان سرایداري به مساحت 71.77  -6
متر مربع  با اسکلت بلوك سیمانی   با قدمت حدودي  در سال 1360 که حالیه بصورت دفتر 
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.فنی  کارگاه مورد استفاده قرار میگیرد
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت ساختمان تاسیسات مکانیکی به مساحت 81.20  -7

 متر مربع  با اسکلت بلوك سیمانی   با قدمت حدودي در سال 1360
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت اعیان احداثی با اسکلت بلوك سیمانی به  -8

مساحت 11.55 متر مربع  با اسکلت بلوك سیمانی  با قدمت حدودي در سال 1360
احداث بدون مجوز داخل تراکم بصورت ساختمان تاسیسات بمساحت حدودي 16 متر  -9

مربع با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت حدودي در سال 1396
داراي 17 واحد کسري پارکینگ مسکونی ( خوابگاه به استناد ضوابط جدید به جز راه  -10
.پله و آسانسور) میباشد.در صورت ارائه جانمایی پارکینگ مجددا قابل بررسی خواهد بود
به استناد خط پروژه بشماره 710-1395/04/15 بمساحت 6 متر مربع از عرصه در تعریض 
کوچه 8 متري حد غرب و کوچه 10 متري حد جنوب و پخ دوگذر قرار دارد./ر.ي

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي علیرضا خاتمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 
69.45  مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از 

ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 
1,128,562(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار و  پانصد و  شصت و  دو) 

ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 69.45  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 4/98/10849 بدوي احمدگوراب
- کوچه 
 -بهشتی

4-1-20728-29-1-0-0 105
5

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

6.44  0
 

162500  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 29.80 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.75 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 3,631,875(سه میلیون و  ششصد و  سی و  یک هزار و  

هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 29.8  0.75
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یکباب خانه دو 
طبقه به مساحت 99.25مترمربع بوده (در وضع موجود به صورت منزل ویالیی دوبلکسی 
میباشد).از بابت اعیانات هیچگونه سوابقی ارائه نگردیده است.قدمت بنا سال77 (باستناد 
فیش برق) میباشد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2775 مورخ 
98/8/29 به مساحت 4.32 متر مربع از اعیان و به مساحت 2.11 متر مربع از عرصه پالك در 
تعریض قرار دارد.از اعیانات به سطح 69.45 متر مربع داخل تراکم و به سطح 29.8 متر مربع 
خارج از تراکم میباشد. پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم خارج از محدوده قانونی شهر و در 
میباشد.حالیه متقاضی  (S321) طرح تفصیلی جدید داراي کاربري کارگاههاي تولید تجاري
درخواست صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

105
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 در خصوص کسري پارکینگ بصورت دو واحد مسکونی و دو واحد تجاري با توجه به 
اعاده به وضع قبل ، افزایش واحد مسکونی و تبدیل پیلوت به تجاري ،  کسري 

پارکینگ منتفی اعالم می گردد 

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/09/23 4/98/10854 تجدید 
نظر

رشت - 
استقامت - 
جنب 
نانوایی 
- لواشی

4-2-10090-18-1-0-0 105
6

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا در هکف 15.64 متر مربع و طبقات اول تا چهارم به مساحت 106.13 متر مربع و 
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید 44.98 متر مربع بااعمال  ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی ساختمان  ،  بمبلغ 1,120,560,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست میلیون و  

پانصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 166.75  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/5 مورخه 97/02/23 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت در 7 واحد مسکونی بانضمام یک باب مغازه به زیربناي کلی 1162.55 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سربندي وآجرچینی بوده  
وموارد خالف تا این مرحله برابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس محمد صادق 

:حاجی قاسم به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  15.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 27.18  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  18.55 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 18.55  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  42.65 مترمربع -5
تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 64.28 مترمربع-6

به مساحت  44.98 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف وطبقات

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 7  به  8 واحد مسکونی(افزایش یک واحد  -8
مسکونی)

.دو  باب کسري پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -9
احداث بارانداز در محوطه به مساحت  47 مترمربع(در صورت موافقت کمیسیون محترم -8
ماده صد مبنی بر جریمه ، 2 باب کسري پارکینگ براي واحدهاي مسکونی منتفی میگردد)

به مساحت 60 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 45 مترمربع رعایت فضاي باز -9
نشده است

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 60.11 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 76.75 درصد بوده که به مقدار 16.64 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 

.حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 36.70 

.مترمربع در طبقه زیرشیروانی داراي کاهش بنا میباشد
از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10854 مورخه 
98/09/23 بوده که فقط با افزایش بنا در همکف وطبقات وتبدیل راه پله به بناي مفید مبنی 
بر جریمه شده ومابقی تخلفات به صورت تخریب واعاده به وضع سابق بوده که فعال اجراي 
حکم نشده وحالیه برابر نامه اداره برق تقاضاي گرفتن مجوز کنده کاري 6 متر آسفالت 
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قدیمی را دارد که جهت اظها رنظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/27
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 206,910,000(دویست و  شش میلیون و  نهصد و  ده 

هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 80.81  2
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 4/98/10861 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-
جمهوري 
دوم-10 
متري

4-2-10307-25-1-0-0 105
7

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 319,800,000(سیصد و  نوزده میلیون و  هشتصد هزار )  
ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 98.4  2.5
 

1300000  , 1390 طبقه مازاد بر تراکم

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 44-88/03/02 به صورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 346 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک داراي 

: اضافه بنا به صورت زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 19.89 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.99 مترمربع  -1
به صورت سابیان با مصالح فلزي متصل به اسکلت بتنی جهت تامین پارکینگ مازاد بر تعداد 

نیاز مطابق ضوابط زمان صدور پروانه می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 11.9 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.9 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.9 مترمربع -4

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 98.40 مترمربع -5
احداث راه پله به بام به سطح 25.22 مترمربع -6

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه کسري پارکینگ ندارد
هنگام صدور پروانه عقب نشینی نداشته است

سطح اشغال بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه 41.36 درصد بوده که اکنون به 46.21 درصد 
 افزایش یافته است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به گزارش جدید شهرداري و اعالم کاربري قبلی ملک بصورت  مسکونی لذا 
پرونده بر اساس دستورالعمل شماره 8616/1/3/34 مورخ 71/04/28 در حد یک طبقه 
قابلیت طرح و رسیدگی ندارد و و در خصوص  قرار گیري ملک در تعریض خیابان مقرر 

گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

ردتخلف 231.97 50000  , 1353 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/02 4/98/10865 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش 

کوچه18

4-1-10394-2-1-0-0 105
8

توضیحات بازدید احتراما  متقاضی با ارائه نقشه برداري و مدارك مستند درخواست کارشناسی  از ملک 
خویش رانموده اند که از محل احداث ملک بازدید و نتایج کارشناسی بدین شرح میباشد : 
این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت برابر نقشه برداري به مساحت 144.43 مترمربع 
میباشد که اعیانات دو باب مغازه  به مساحت هاي 6.46 مترمربع مورداستفاده واحدصنفی 
کارگاه خراطی و یک باب مغازه به مساحت 10 مترمربع مورد استفاده کارگاه صنایع دستی 
ویک واحد ساختمان ویالیی به مساحت 61.36 مترمربع و سرویس بهداشتی  مسکونی در 
حیاط  به مساحت 9.92 مترمربع  ،کل اعیانات احداثی  سال  53 میباشد. کل این ملک برابر 
نقشه طرح تفصیلی شهر و  نقشه صورتجلسه پیوست به شماره نقشه 2436کارشناسان 
محترم واحد خط پروژه و نقشه برداردر مسیر تعریض و اصالح بلوار شهداي گمنام  و برابر 
طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم متوسط میباشد. کل مساحت ملک برابر 
طرح تفصیلی موجود خارج از تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم 

 .میگردد
حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده ، با وصف محرز بودن تخلف،ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بناي 

کتابخانه عمومی حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  4,326,174,000(چهار میلیارد و  سیصد و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 697.77  2
 

3100000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/10/28 4/98/10874 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - سردار 
جنگل - 
زمین هاي 
ورزشی

4-2-10140-22-1-0-0 105
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,085,000,000(یک میلیارد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 350  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان دو طبقه که از کل زیربنا به 
مساحت 697.77 مترمربع به صورت کتابخانه عمومی مورد بهره برداري قرار می گیرد.برابر 
نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه آن 750 مترمربع اعالم شده است قابل ذکر است 
عرصه مورد نظر قطعه زمینی جدا شده از یک قطعه زمین بزرگ می باشد که در آن سالن 
ورزشی نیز احداث شده است و عرصه ساختمان فوق بوسیله دیوار از آن زمین مجزا شده 
است.کل اعیان خارج از تراکم است.قسمتی از طبقه دوم به صورت تراس غیر مسقف احداث 
شده است.به علت عدم جانمایی پارکینگ در فضاي باز و نقشه هاي پیشنهادي داراي 14 
واحد کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژه شماره 464-96/01/26 فاقد عقب نشینی 

.می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
گزارش فوق بر اساس تصمیم شماره 4/97/6096-97/04/26  پس از ارائه نقشه  ****

**** برداري از سوي متقاضی تنظیم شده است
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9815-98/08/14 ، به  ****
استحضار می رساند،هیچ کدام از  مستندات ارائه شده جنبه فنی و شهرسازي نداشته 
است.همچنین در توافق نامه صورت گرفته سه جانبه بین استانداري و دستگاه بهره بردار و 
اداره راه و شهرسازي تهیه نقشه و مشخصات و اخذ پروانه بر عهده دستگاه بهر بردار اداره 
کل کتابخانه ها بوده  که با توجه به عدم دریافت مجوز احداث بنا از شهرداري گزارش فوق 

****.تایید می گردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

105
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6  0
 

112500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی 1398/09/25 4/98/10875 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
8 متري 
موسی پور

4-2-10602-860-1-0-0 106
0

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 71.4 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 163291 مورخ 98.9.11 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
803,250(هشتصد و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 71.4  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه به مساحت 105 مترمربع و در 
وضع موجود مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 71.4 مترمربع می باشد. بابت احداث 
اعیانات سوابقی یافت نشد. قدمت احداث بنا سال 1378 تخمین زده می شود. یک واحد 
پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد و کل بناي احداثی در حد تراکم می باشد. به استناد خط 
پروژه 1549 مورخ 1397/04/04 به مساحت تقریبی 6 مترمربع از عرصه در تعریض معبر ده 
متري حد غرب واقع شده است. بنا بر طرح تفصیلی زمان احداث بنا در کاربري مسکونی با 
تراکم متوسط واقع شده است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

106
0

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 
1,251,600,000(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 186.25  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/25 4/98/10876 تجدید 
نظر

بلوار آیت 
اهللا 
رودباري، 
کوچه کاج

4-3-10046-147-1-0-0 106
1

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد  بااعمال  ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,240,671,600(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 164.11  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/96/97 مورخ 1396/12/07
 به صورت پنج طبقه روي پیلوت مشتمل بر پنج واحد مسکونی به انضمام زیرشیروانی با 
زیربناي 1153.85 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله 

:سفت کاري بوده و گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.4 ( سطح اشغال از 55 درصد به 62 درصد  -1

.افزایش یافته است
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به مساحت 120.45 مترمربع (24.09 مترمربع در هر  -2

طبقه)
کاهش مساحت راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات همکف تا پنجم به مساحت  -3

41.4 مترمربع)
حذف زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 164.11 مترمربع  -4
که از این مقدار به مساحت 105.28 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و به مساحت 
58.83 مترمربع مشتمل بر شش باب انباري و راه پله و آسانسور و راهرو دسترسی انباري ها 

.می باشد
احداث راه پله به بام  و اتاقک آسانسور در تراز باالتر از طبقه ششم به مساحت 22.07  -5

مترمربع
برابر ضوابط ایمنی، مساحت ایستگاه مشترك بایستی حد اقل 4 مترمربع باشد که به 
مساحت 3.43 مترمربع اجرا گردیده است. برابر جانمایی ارائه شده در نقشه برداري، پنج 
واحد پارکینگ بدون تزاحم و شش واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک تامین می گردد لذا 
کسري پارکینگ ندارد. برابر نقشه هاي معماري ارائه شده حد نصاب فضاي سبز و فضاي باز 
تامین می گردد لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین فضاي سبز، تامین پارکینگ ها و 
رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی و احداث دیوارهاي پیرامونی و نصب 

 .درب هاي پارکینگ می باشد
حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

106
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 7,777,519(هفت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

پانصد و  نوزده) ریال صادر می گردد

جریمه 5.69  3
 

455625  , 1386 تبدیل غیر مجاز 1398/10/09 4/98/10884 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
نرسیده به 
میدان گاز - 
روبروي 
 کوچه بهار

4-3-10109-126-1-0-0 106
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ71,396,440(هفتاد و  یک 
میلیون و  سیصد و  نود و  شش هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 78.35  2
 

455625  , 1385
 , 1386

تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 54 مورخ 67/02/14 به صورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت  به زیربناي کلی 663.5 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در 
مرحله بهره برداري بوده  و از بابت  اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 44.7 متر مربع 
و مقدار 37.44 متر مربع از پارکینگ را تبدیل به مسکونی و قسمتی از پارکینگ را به 

مساحت 58 متر مربع را تبدیل به یک واحد تجاري  و 2 واحد کسري پارگینگ و اضافه بناي 
مجازي بمساحت 45.92 متر مربع از بابت کاهش مساحت پاسیو داراي راي کمیسون ماده 

. صد بشماره 20626-1384/12/11 و 7444-1385/05/23 میباشد
حالیه با توجه به بازدید و ارائه نقشه هاي تائید نظام از سوي متقاضی داراي تخلفات به شرح 

:ذیل میباشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 25.83 متر مربع با قدمت سال 1-85

اضافه بنا ي واحد مسکونی در طبقه همکف به صورت  تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح -2
8.99 متر مربع به واحد مسکونی و با قدمت سال 86

اضافه بناي  واحد تجاري به صورت تبدیل واحد مسکونی به مغازه تجاري به سطح 5.69 -3
.متر مربع با قدمت سال 86

اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول الی سوم ، هر طبقه به مساحت 14.51 متر مربع و در -4
.مجموع سه طبقه به مساحت 43.53 متر مربع

تبدیل مسکونی به اداري به مساحت 678.16 متر مربع با قدمت سال 86 ( از کل بنا به -5
.صورت بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس استفاده میشود)

.داراي 14 واحد کسري پارکینگ اداري میباشد-6
در نماي جانبی واقع در حد شرق پالك چند نورگیر احداث گردیده است که داراي -7
.اشرافیت به پالك مجاور میباشد.همچنین یک عدد کمپرسور کولر نیز نصب گردیده است
قابل ذکر است که با توجه به گزارش کارشناسی وقت پالك فوق فاقد عقب نشینی بوده لیکن 
رعایت 3 متر عقب سازي نمیگردد.حالیه متقاضی درخواست صدور پایانکار ساختمانی را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما در بازدید مجدد مورخ 98/9/19 مشاهده گردید که ساختمان اداري اعاده به وضع **
سابق به صورت مسکونی گردیده است.(عکس ضمیمه پرونده )با توجه به این موضوع کسري 
پارکینگ اداري منتفی میباشد.قابل ذکر است کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم به صورت 
فضاي سبز ( که عوارض پروانه آن به صورت مسکونی پرداخت گردیده بود)  و در کاربري 

*** .محور تجاري اداري خدماتی میباشد S122 جدید به صورت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی همزمانساز  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 6,898,163(شش میلیون و  هشتصد و  نود و  هشت هزار و  یکصد و  شصت و  

سه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.57  2
 

455625  , 1384
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 4/98/10886 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
صف سر - 
کوچه 
 -شربتی

4-2-10336-15-1-0-0 106
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی می 

باشد.

رعایت عقب 
نشینی

82.5  0
 

3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري، با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 108,128,000(یکصد و  هشت میلیون و  یکصد 

و  بیست و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.72  4
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احترما مکان بازدید شده یکباب ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت 
مسکونی و یکباب مغازه )به زیر بناي کلی 385.88 مترمربع بر روي عرصه به مساحت 
144.41 متر مربع مطابق سند ارائه شده می باشد.از بابت احداث ساختمان مسکونی به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت بر روي عرصه نسقی به مساحت کلی 379.40 مترمربع داراي 
راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4628-84/04/06 بوده و سپس از بابت احداث 
یکباب سرویس بهداشتی به مساحت 1.5 مترمربع در حیاط خلوت و تبدیل 21 مترمربع از 
پیلوت به مغازه و همچنین تبدیل 53 مترمربع از پیلوت به مسکونی و یک باب کسري 
پارکینگ داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 21204-86/12/01 و سوابق در 
واحد خالف و درآمد و بالمانع شماره 4/33/635875-95/06/15 می باشد.طی بازدید بعمل 

: آمده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
توسعه مغازه به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 8.72 مترمربع با قدمت سال 94 -1
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 3.07 مترمربع به صورت همزمانساز با راي کمیسیون  -2

ماده صد سال 86
اضافه بناي مسکونی به سطح 4.5 مترمربع به صورت همزمانساز با راي کمیسیون ماده  -3

صد سال 84
یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -4

دو متر عرض سراسري حیاط خلوت رعایت نگردیده است لذا به پالك حد جنوب داراي  ***
اشرافیت می باشد ،قابل ذکر است این موضوع در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد به 
صورت عدم رعایت دو متر عرض سراسري حیاط خلوت به عنوان اضافه بناي مجازي گزارش 

 .شده است
ارتفاع پیلوت رعایت نشده است ***

دیوار پیرامون پالك اجرا نشده است ***
.درب دوم مغازه بر پخ دو گذر باز می شود ***

مغازه فوق به شغل خواربار فروشی داراي فعالیت صنفی بوده و فاقد بالکن و تابلو می  ***
.باشد

.نقشه برداري تایید نظام ارائه نشده است ***
برابر نقشه برداري ارائه شده طول ضلع حد شرق در وضع موجود 9.20 بوده  که در سند  ***
7.93 متر قید شده است.مساحت عرصه نیز 145.48 مترمربع اعالم شده که از سند بیشتر 

 می باشد
باستناد خط پروژه شماره 767-98/10/25 به مساحت 27 مترمربع در تعریض کوچه  ***
هاي 6 متري موجود و 12 متري حد شرق قرار دارد.همچنین براساس خط پروژه تهیه شده 
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در حریم برق فشار ضعیف قرار ندارد
.اکنون مالک درخواست پایانکار دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي  براي اضافه بناي 
طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 13,428,300(سیزده میلیون و  چهارصد و  

بیست و  هشت هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.33  0.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/28 4/98/10896 بدوي بلوار شهید 
افتخاري، 
پشت 
کارخانه 
دخانیات، 
کوچه 

شهریور6

4-1-10367-162-1-0-0 106
4

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 120.88 
مترمربع، می باشد. بابت احداث اعیانات به صورت یک طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک 
واحد مسکونی با زیربناي 127 مترمربع داراي پروانه و پایانکار از بخشداري و پس از آن 
داراي گواهی بالمانع شماره 2/33/96354 مورخ 1391/09/09 می باشد. برابر بازدید به عمل 
آمده متقاضی نسبت به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 44.33 مترمربع 
اقدام نموده است. هم چنین داراي اضافه بنا به مساحت 26.33 مترمربع در همکف و طبقه 
اول می باشد.  یک واحد کسري پارکینگ دارد.. قدمت تخلفات ساختمانی سال 1391 تخمین 
زده می شود. در طرح تفصیلی سابق فاقد کاربري است. به استناد خط پروژه 1530مورخ 
1398/09/16 به مساحت 8 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه هشت متري واقع شده است.  
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم بانک را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد
در خصوص اعتراض آقاي علی اکبر محیط  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 2 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از 
اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.75 به 1.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,025,155,500(یک میلیارد و  بیست و  پنج میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 226.51  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/26 4/98/10901 تجدید 
نظر

رودباري -
-شهرك 
مصطفی 
خمینی-شه
ید 

-جوادزاده

4-3-10038-14-1-0-0 106
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی به شماره  39 مورخه 1395/12/16 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی  654.4 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است و برابر بازدید و مطابق با نقشه برداري ارایه شده تا 

: این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 31.23 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 34.63  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 34.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 34.63  مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  34.63  مترمربع -5

اضافه بنا در راه پله وآسانسور آخر به مساحت 8.3 مترمربع -6
کاهش فضاي راه پله و افزایش بناي مفید به مساحت 40.65 مترمربع (به سطح 7.77  -7

 مترمربع در همکف و به سطح 8.22 مترمربع در طبقات اول تا چهارم)
.مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري هاي به سطح 7.81 مترمربع -8
الزم به توضیح است که در زمان صدور پروانه با توجه به نقشه پیشنهادي داراي یک عدد 
درب پارکینگی به طول 2.6 متر و تامین پارك حاشیه بوده ، ضمن اینکه به لحاظ ضوابط آن 
زمان مجاز به استفاده از دو درب 3 و 4 متري بوده است. در حال حاضر به صورت دو درب 
6.3 و 2.3 متري اجرا شده است که ملزم به کاهش طول آن در هنگام پایانکار می باشد. به 
این واسطه جهت اظهارنظر در خصوص تعداد پارکینگ الزم است نقشه جانمایی پارکینگ ها 
اصالح گردد. همچنین ضروري است ، فضاي سبز در نقشه هاي معماري نشان داده شود. با 
توجه به ضوابط اصالحی طرح تفصیلی به سطح 5.85 مترمربع کسري فضاي باز دارد. سطح 
اشغال مطابق پروانه 50 درصد بوده و حالیه به مقدار 72.84 درصد افزایش یافته است. پروانه 
ساختمانی بدون عقب نشینی صادر شده و رعایت حدود آن و سایر ضوابط منضم به پروانه 

/در هنگام پایانکار ضروري است.  /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 7,593,750(هفت میلیون و  

پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/24 4/98/10907 بدوي رشت - 
خیابان 
حمیدیان - 
خیابان 
بهبودي - 
روبروي 
ساختمان 
هدیه

4-2-10291-74-1-0-0 106
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره ش ر-170747مورخ 98/09/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و 
ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 
100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
14,000,000(چهارده میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 15.64  0
 

303750  , 1380 احداث بناي بدون مجوز

در خصوص عقب نشینی مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید. ردتخلف 3.36  0
 

303750  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 5,236,650(پنج میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  

ششصد و  پنجاه)  ریال صادر می گردد. 

جریمه 8.62  2
 

303750  , 1380 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 7,591,320(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  یک 

هزار و  سیصد و  بیست) ریال صادر می گردد.

جریمه 249.92  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه دو شهرداري منطقه چهار، داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 
1 واحد تجاري و 2 واحد مسکونی ، طبقه همکف 1 باب مغازه به  مساحت تقریبی 20 مترمربع 
(با قدمت تقریبی 6 سال فعالیت صنفی سوپرمارکت) ، پیلوت به مساحت تقریبی 40 مترمربع 
، یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی 60 مترمربع و طبقه اول در یک واحد مسکونی به 
مساحت تقریبی 120 مترمربع  کالً با زیربناي تقریبی 240 مترمربع به قدمت تقریبی 15 سال 
با مصالح بتنی احداث نموده که مدارکی از بابت اعیان موجود نمیباشد که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد.بابت اعیان به مساحت 180مترمربع داخل تراکم  و به مساحت 60 
مترمربع خارج از تراکم میباشد ، 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد .در صورت لزوم 
جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.در ضمن گزارش از بیرون 
ملک وبه صورت تقریبی قید شده ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك 

وارائه سوابق از سوي متقاضی ،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد 
میباشد.///س.ن

احتراماپیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 237065 مورخ 97/12/06 مبنی ****
بر کارشناسی مجدد ، بر روي پالك نسقی به مساحت 232.68 مترمربع (برابر نقشه برداري 
ارائه شده از طرف متقاضی) بدون مجوز  یک باب ساختمان مسکونی 2 اشکوبه در دو واحد 
مسکونی  و یک باب مغازه به زیربناي کلی 258.54 مترمربع با قدمت سال 80 به شرح ذیل 

:احداث گردیده است
.یک باب مغازه به مساحت 15.64 متر مربع در طبقه همکف-1
.سوئیت مسکونی در طبقه همکف به سطح 71.23 متر مربع-2

طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به مساحت  129.77 متر مربع که از این مقدار به -3
.سطح 8.62 متر مربع به صورت کنسول به سمت معبر میباشد

داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.باستناد خط پروژه شماره 988 مورخ 
97/10/23 به سطح 3.36 متر مربع از اعیان هر طبقه در تعریض معبر 14 متري حد شرق قرار 
دارد.از اعیانات به سطح 249.92 متر مربع داخل تراکم ، 8.62 متر مربع به صورت پیشروي 
به معبر و 15.64 متر مربع به صورت یک باب مغازه تجاري میباشد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
و با توجه به مستندات موجود و مفاد نظریه کارشناسی محرز است و  نظر به اینکه 
استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف 

ضرورتی به قلع بنا نمیباشد. ، ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب نیم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار  بناي داخل تراکم، به مبلغ  59,400,000(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 66  0.5
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/14 4/98/10909 تجدید 
نظر

رشت - 
عینک - 
صف سر - 
خیابان 
شهید بابایی 
- کوچه 
شهید 
شربتی - 
سمت راست 
-کوچه دوم 
- روبروي 
ساختمان 
علیرضا

4-2-10336-17-1-0-0 106
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,000,000
(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی با زیربناي 66 مترمربع که بدون مجوز 
و با قدمت سال 93 بر روي پالك نسقی (عرصه به مساحت 78) مترمربع احداث گردیده 
است و با توجه به طرح تفصیلی جدید کل بنا خارج از تراکم میباشد. یک واحد کسري 

پارکینگ مسکونی دارد. حدودا به سطح 4 مترمربع از ملک فوق در تعریض قرار دارد. مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 19.61 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 5.92 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف 

را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 401,450,000
(چهارصد و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 64.75  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 4/98/10951 بدوي بلوار -
بهشتی-قلی
زاده-رنجبر

4-3-10355-24-1-0-0 106
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/43 مورخه 1397/04/30 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 238.99 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول 

 : پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 19.61 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.61 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.61 مترمربع -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.92 مترمربع -4
در قسمتی از حد جنوب ، عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نشده است که با توجه به عدم 
تعبیه بازشو در این قسمت اشرافیتی به پالك مجاور ندارد. سطح اشغال بنا از 69.98 درصد 
به 88.21 درصد افزایش یافته است. برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي کسري حد نصاب 
فضاي باز به سطح 15.32 مترمربع می باشد. همچنین با توجه به اینکه عملیات اجرایی در 
همکف و فضاي باز به اتمام نرسیده الزم است وضعیت فضاي سبز ضروري (حداقل 10% عرصه 
بعد از عقب نشینی) در نقشه هاي معماري نشان داده شود. با توجه به بازدید مشترك و 
آزمون عملی پارك خودرو در محل، پارکینگ رعایت شده است. درخواست گواهی عدم 

/خالف دارند. /ع.ا

106
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 24,500,000(بیست و  چهار 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 175  2
 

70000  , 1364 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/28 4/98/10960 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی- 
باالتر از 
فلکه گاز - 
روبروي 
بانک 
صادرات

4-3-10145-153-1-0-0 106
9

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 4 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 99,400,000(نود و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر می 

گردد

جریمه 355  4
 

70000  , 1364 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/10478-1398/08/13  و طی بازدید 
مجدد انجام شده و به استناد مدارك جدید ارائه شده از سوي مالک ( مدیریت امور اراضی 
استان ) ، بر روي پالك بازدید شده پروانه ساختمانی بشماره 490-1364/05/29 به صورت 2 
طبقه بر روي پیلوت ( 2 طبقه اداري بر روي پارکینگ و موتور خانه ) با زیربناي بمساحت 
962 متر مربع صادر است. بعد از آن به استناد نامه ارائه شده بشماره 1371/08/02-6590 ،  
از بابت تبدیل پیلوت به اداري بمساحت 317.6 مترمربع داراي سوابق پرداخت خالف 
میباشد. حالیه طی بازدید انجام شده در وضع موجود داراي سقف تراسی ( بام تهرانی ) در 
طبقه سوم به مساحت حدود 355 متر مربع ( که از این مقدار بمساحت حدود 38 متر  
بصورت کنسول میباشد ) به صورت همزامانساز میباشد که از بابت آن بالمانع ارائه نشده 
است. . همچنین اقدام به احداث سایبان به مساحت حدود 120 مترمربع خارح تراکم ( 5.5 * 
22 متر مربع ) با اسکلت فلزي و سقف شیروانی جهت پارك خودرو با قدمت حدود در سال 
1370  شده است که از بابت آن نیز بالمانعی ارائه نگردید.  لیکن از بابت احداث طبقه مازاد 
در طبقه سوم ( سقف ترسی ) به استناد ضوابط قدیم داراي 7 واحد کسري پارکینگ اداري 
میباشد ( 2 واحد کسري پارکینگ اداري به ازاي هر 100 متر مربع زیربناي ادراي در کاربري 
مسکونی ) که در صورت صدور راي جریمه براي سایبان احداثی اعالم شده جهت پارك 
خودرو ، 8 واحد پارکینگ تامین میشود و کسري پرکینگ نخواهد داشت. . الزم بذکر است 

در وضع موجود ملک بازدید شده با ملک حد غربی  ( با کد نوسازي بشماره 
152-10145-3-4 ) که به صورت زمین داراي اعیان بدون مجوز و خالف ساز ( در مرحله 
بهره برداري بصورت نگهبانی )  به مساحت حدود 20 مترمربع ( 3.5 * 5.5 مترمربع ) با 
قدمت حدود در سال 1390 میباشد ، تجمیع شده و بصورت یکجا مورد بهره برداري قرار 

 : میگیرد. لیکن تخلفات ساختمانی ملک بازدید شده  به شرح زیر میباشد
احداث طبقه مازاد در طبقه سوم بصورت بام تهرانی به مساحت حدود 355 متر مربع -1

 احداث سایبان اداراي خارج تراکم به مساحت حدود 120 متر مربع -2
. داراي 8 واحد کسري پارکینگ اداري به استناد ضوابط قدیم میباشد -3

الزم بذکر است سند مالکیت از سوي مالک ارائه نشده است. براي اعالم مقدار عقب نشینی 
نیاز به اضهار نظر واحد خط پروژه میباشد. در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در 

کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است. /ر.ي/ر.ي
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي بالکن تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 3,294,169(سه میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار و  یکصد و  

شصت و  نه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 2.41  3
 

455625  , 1386 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1398/10/24 4/98/10962 بدوي بلوار -
بهشتی-جن
ب آب و 
فاضالب-نب
ش کوچه 
توحید

4-2-10235-208-1-0-0 107
0

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي همکف و احداث سایبان همزمانساز  راي به اخذ جریمه با ضریب 2
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 16,862,580(شانزده میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو 

هزار و  پانصد و  هشتاد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.52  2
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 660 مورخ 82/11/12 به صورت سه طبقه 
بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی به زیربناي کلی 363.20 مترمربع  صادر گردیده است.از 
بابت تخلفات به صورت :  (1- تبدیل پیلوت به یکباب مغازه سه دهنه به سطح 71.40 
مترمربع ، 2- اضافه بنا در همکف به سطح 9.34 مترمربع ، 3- احداث سایبان در فضاي 
حیاط به سطح 30 مترمربع ، 4- احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 23.80 مترمربع ، 5- 
مازاد بر تراکم در نیم طبقه به صورت احداث انباري مسکونی به سطح 17.40 مترمربع ، 6
-اضافه بنا در طبقات به سطح 74.02)داراي راي اصالحی کمیسیون ماده صد به شماره 
11256-87/06/27 و سوابق در واحد تخلفات و درآمد می باشد.اکنون برابر نقشه برداري 

: ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
اضافه بناي مسکونی همزمانساز در همکف به سطح 2.62 مترمربع -1

 اضافه بناي مسکونی همزمانساز سایبان احداثی به سطح 0.68 مترمربع -2
اضافه بناي همزمانساز بالکن تجاري به سطح 2.41 مترمربع -3

اضافه بناي مسکونی همزمانساز به سطح 15.22 مترمربع به صورت راه پله و راهرو در نیم  -4
طبقه (راه پله در مرحله قبل گزارش نشده بود)
افزایش ارتفاع همکف از 2.4 به 5.20 متر ***

همچنین داراي کاهش بناي تجاري نسبت به را ي صادره به سطح 0.36 مترمربع و  ***
همچنین کاهش بناي مسکونی در طبقات نسبت به به راي صادره به سطح 2.18 مترمربع می 

.باشد
قابل ذکر است هنگام تایید یک واحد پارکینگ با سایبان احداثی ورودي ملک 2.10 متر  ***
اعالم شده است که در وضع موجود 1.90 متر می باشد و در صورت احداث دیوار جانبی ملک 

.به 1.70 متر کاهش می یابد و عمال پارك خودرو امکان پذیر نمی باشد
.مغازه فوق فاقد فعالیت صنفی می باشد ***

.محدود نمودن ارتفاع پیلوت به 2.40 متر الزامی می باشد ***
کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم مسکونی بوده و در طرح تفصیلی جدید به  ***

.صورت تجاري -مسکونی می باشد
باستناد خط پروژه شماره 2419-98/03/08 بر اساس خط پروژه زمان صدور پروانه فاقد 
عقب نشینی بوده و 3 متر عقب سازي بر کمربندي نیز  رعایت می گردداما بر اساس طرح 
تفصیلی جدید و تغییر عرض معبر کوچه بن بست حد شمال از 6 به 8 متري به سطح 15.80 
مترمربع در تعریض قرار دارد..اکنون متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9319-98/09/16 با  ***
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استحضار می رساند ، باستناد بند 4 پیوست سوم صورتجلسه شماره 9219070-92/12/28 با 
توجه به اینکه ارتفاع پیلوت به جهت احداث بالکن از ارتفاع 3.4 متر عبور کرده و در وضع 
موجود 5.2 متر می باشد ،طبقه همکف به عنوان یک طبقه لحاظ می گردد اما با توجه به 
بررسی بعمل آمده و با توجه به تاریخ صورتجلسه و وقوع تخلف ، تخلف به صورت یک طبقه 
مازاد حذف و به صورت افزایش ارتفاع همکف از 2.40 به 5.20 گزارش می گردد.قابل ذکر 

است به همین صورت نیز داراي راي اصالحی کمیسیون ماده صد به شماره 
.11256-87/06/27 می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 11.95مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به مساحت 
18.59مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر 
چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.5 به  2 برابر 
ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  61,709,850(شصت و  یک میلیون و  

هفتصد و  نه هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 67.72  2
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 4/98/10964 تجدید 
نظر

بلوار 2 -
خرداد-پا 
-سکیاب

4-2-10396-2-1-0-0 107
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه نسقی  به شماره 752 مورخ 82/10/20 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 251.6 مترمربع صادر گردیده و بعد از آن 
نیز دوبار تمدید گردیده است.(پروانه فاقد اعتبار میباشد).عملیات ساختمانی در مرحله  
:بهره برداري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.95 مترمربع.(قدمت سال 85)-1
تبدیل همکف به دو باب مغازه به مساحت 46.75 متر مربع.(قدمت سال 85) داراي -2

.فعالیت صنفی به شغل فروش ایزوگام میباشد
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 18.59مترمربع و در مجموع 3 -3
طبقه به مساحت 55.77 متر مربع.قابل ذکر است از این مقدار به سطح 9.04 متر مربع در هر 
طبقه به صورت پیشرفتگی به سمت خیابان اصلی و به ارتفاع 4.5 متر از سطح زمین 

میباشد.(قدمت سال 85)
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.(فاقد کسري پارکینگ تجاري بوده)باستناد 
پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت 
مسکونی و در طرح تفصیلی جدید به صورت محورهاي مختلط فرا منطقه اي (تجاري 

مسکونی) میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.قابل ذکر است 
پالك فوق در سال 83 سند مالکیت دریافت نموده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

قابل ذکر است جهت مختومه نمودن پرونده و به جهت اخذ عوارض درآمدي ، در قسمت 
کاربریها ردیف مغازه تجاري حذف و به پیلوت تبدیل گردیده است.(در وضع موجود مغازه ها 

موجود میباشد)
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي با اصالحئ تعداد کسري پارکینگ با توجه به نامه شماره 181260 مورخ 
98.10.05  جریمه بملغ 232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال عیناً تایید و اصالح میگردد 

جریمه 75  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1398/10/24 4/98/10969 تجدید 
نظر

-
--حمیدیان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي با توجه به اصالح متراژ اعالمی جریمه بملغ 942,400,000(نهصد و  چهل و  

دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال عیناً تایید و اصالح میگردد 

جریمه 152  2
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/10/24 4/98/10969 تجدید 
نظر

-
--حمیدیان

4-2-10224-86-1-0-0 107
2

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه دو شهرداري منطقه چهار، داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 
2 واحد اداري متعلق به سپاه قدس گیالن که بنا به نقشه معماري ارائه شده بصورت پایگاه 
مقاومت میباشد ، طبقه همکف در یک واحد اداري به  مساحت تقریبی 76 مترمربع  و طبقه 
اول در یک واحد اداري به مساحت تقریبی 76 مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 152مترمربع  
با مصالح بتنی در حال احداث میباشد  که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد ، 3 واحد 
کسري پارکینگ دارد .در صورت لزوم جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه میباشد ، ضمناً به دلیل قرار گیري ساختمانهاي متعدد اداري و سوله هاي ورزشی در 
ملک فوق گزارش کارشناسی در خصوص آن متعاقباً در صورت ارائه نقشه قابل بررسی و 
اظهارنظر میباشد وگزارش فوق صرفاً مربوط به پایگاه مقاومت مذکور میباشد .///س.ن

****************************
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10268 مورخ 1398/09/18با عنایت 
به بهره برداري طبقه همکف ساختمان مذکور بعنوان انباري پایگاه مقاومت لذا ساختمان 

***********************. مذکور 3 واحد کسري پارکینگ دارد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي منوچهر همتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 41 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 179918 مورخ 98.10.04 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 461,250(چهارصد و  شصت و  یک هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 41  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/06 4/98/10999 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
جنب 

مسجد امام 
رضا- 
روبروي گل 
فروشی - 
 ك استقالل

4-1-10496-4-1-0-0 107
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 48.55 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 8,192,812(هشت میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار و  

هشتصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 48.55  1.5
 

112500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/06 4/98/10999 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
جنب 

مسجد امام 
رضا- 
روبروي گل 
فروشی - 
 ك استقالل

4-1-10496-4-1-0-0 107
3

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11.86  0
 

112500  , 1379 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 4,218,750(چهار میلیون و  دویست و  هجده هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

112500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه دوبلکسی داراي خط عادي که برابر نقشه 
برداري ارائه شده مساحت آن 63.11 مترمربع اعالم شده است.اعیان بدون مجوز و با مصالح 
بلوکی با قدمت سال 79 احداث شده است.برابر کروکی اعالم شده داراي تخلفات به صورت 

:زیر می باشد
به سطح 41 مترمربع داخل تراکم -1

به سطح 48.55 مترمربع خارج از تراکم -2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3

باستناد خط پروژه شماره 471-98/08/23 به سطح 11.86 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري 
.حد غرب قرار دارد

کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم مسیر خیابان و در طرح تفصیلی جدید مسکونی 
.می باشد

اکنون مالک درخواست پاسخ اداره را ه شهرسازي به جهت دریافت سند را دارند.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 19.94 مترمربع، 
اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 22.54 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.77 

مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,041,684,000(یک میلیارد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد 
و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 124.01  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 4/98/11006 بدوي -
منظریه--ش
هید ربانی

4-3-10104-36-1-0-0 107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/75 مورخ 97/08/12 به صورت 
5 طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1307.65 مترمربع و بعد از آن 
اصالح پروانه مورخ 98/3/18 صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري 
:بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.94 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 19.94 مترمربع و در مجموع -2

.79.76 متر مربع
. اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 22.54 متر مربع-3

مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به سطح 1.76 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 -4
.متر مربع

همچنین داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 16.27 متر مربع و کاهش تعداد 
.واحدها از7 به 5 واحد میباشد

فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور 
پروانه 62% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 68.02% میباشد.همچنین برابر پروانه 
صادره داراي عقب نشینی به سطح 11.36 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار 
امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان 
در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر و تائید طول درب 
هاي پارکینگ موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.قابل ذکر بوده با توجه به پروانه اصالحی پخ بین دو گذر از 3.5 متر به 1.6 تقلیل 
نموده است.لیکن در قسمت طول بر باقیمانده در پروانه اصالحی به اشتباه 3.5 قید گردیده 
است.همچنین با توجه به نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه یک پارك حاشیه در حد 
جنوب تامین گردیده بود و حالیه  در وضع موجود یک پارك حاشیه در حد شرق تامین 
گردیده است.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 30.24 مترمربع و بالکن به مساحت 6.3 
مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 970673 مورخ 97/06/31  مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و 

تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 14،357،700 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,871,540(دو 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  یک هزار و  پانصد و  چهل) ریال صادر و اعالم می 
نماید. در خصوص عقب نشینی مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي یا 

اجراي پروژه می باشد.

جریمه 36.54  0
 

50000  , 1365 بالکن بدون پروانه 1398/10/15 4/98/11015 بدوي رشت - 
جاده جیرده 
-نبش 

آسایش 9

4-3-10033-83-1-0-0 107
5

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/96/5855-1397/03/29 مکان بازدید 
شده بصورت زمینی به مساحت 29.33 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و 
خالف ساز 1 طبقه در مرحله بهره برداري پنچرگیري اتومبیل با اسکلت بلوك سیمانی با 
قدمت تقریبی در سال 1365 با پوشش 100 درصد در عرصه داراي زیربنا به مساحت 35.63 
متر مربع که از این مقدار بمساحت 6.3 متر مربع بصورت بالکن میباشد. فاقد تابلوي 

تبلیغاتی بوده و به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. اخطاریه بشماره 3/242
/ن-1395/06/01  از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد.  به استناد خط پروژه بشماره 

464-1397/02/26 بمساحت 22.51 متر مربع از اعیان در تعریض بلوار شیون فومنی ئر غرب 
و کوچه 10 متري در حد جنوب قرار دارد که از این مقدار بمساحت 6.91 متر مربع در حریم 
//برق فشار متوسط است. مراتب جهت صدور دستور هرگونه مقتضی تقدیم میگردد//ر.ي

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محسن مومن زاده موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 111.14 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,448,200(چهارده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 111.14  1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/08 4/98/11023 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
اول-بن 
یازدهم

4-2-10442-67-1-0-0 107
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

4.25  0
 

130000  , 1372 تجاوز به معابر عمومی 1398/10/08 4/98/11023 بدوي -
حمیدیان-
جمهوري 
اول-بن 
یازدهم

4-2-10442-67-1-0-0 107
6

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخ 1372/03/18 بصورت اعیان ویالیی با 
زیربناي 79.5 مترمربع صادر گردیده ، ساختمان قابل بهره برداري ، حالیه مالک برخالف 
مدلول پروانه مبادرت به احداث یکباب ساختمان 1.5 طبقه نموده که براساس نقشه برداري 

: ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلف ساختمانی بشرح زیر میباشد
اضافه بناي در طبقه همکف به مساحت 57.43 مترمربع با قدمت تقریبی 26 سال -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی در نیم طبقه بصورت خارج از تراکم به مساحت 53.71  -2
مترمربع با قدمت تقریبی 26 سال

کسري پارکینگ ندارد ، عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در بخشی از حد شمال به یک  
متر کاهش پیدا کرده و نیم طبقه باال داراي اشرافیت به پالك حد شمال میباشد و به استناد 
خط پروژه 1864مورخ 1397/09/28 به سطح تقریبی 4.25 مترمربع از عرصه و اعیان (2.6 
مترمربع از عرصه و 1.65 مترمربع از اعیان ) ملک مذکور در تعریض قرار دارد ، مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد ///.س.ن
*****

ملک مذکور در زمان وقوع تخلف طبق طرح تفصیلی قدیم در پهنه با کاربري مسکونی قرار 
 دارد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 2,146,636,800(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش 
میلیون و  ششصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 319.44  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/29 4/98/11040 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
شهید 
بهشتی - 
روبروي 
پارك 
دانشجو - 
خیابان هنر

4-2-10262-20-1-0-0 107
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/71 مورخه 97/08/01 به صورت 4  
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناء  1038.85 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  48.47 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  62.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  62.52  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 62.52   مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 62.52   مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 20.89 مترمربع(به مساحت 2.05 مترمربع از -6

مساحت قید شده مربوط به مساحت انباریهائی که باالي 5 مترمربع میباشند)
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور،مطابق پروانه  58.12 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 71.75 درصد بوده که به مقدار 13.63  درصد افزایش یافته است.به مساحت 2.08 
مترمربع رعایت فضاي باز نشده ولی رعایت فضاي سبز میگردد.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با 
مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  
مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده 

تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/06/30

107
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري دو قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست 
و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 50  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/03 4/98/11042 تجدید 
نظر

جاده -
الکان-بیانی
--بن دوم

4-3-10334-65-1-0-0 107
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  

119,533,219(یکصد و  نوزده میلیون و  پانصد و  سی و  سه هزار و  دویست و  نوزده) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 174.9  1.5
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/03 4/98/11042 تجدید 
نظر

جاده -
الکان-بیانی
--بن دوم

4-3-10334-65-1-0-0 107
8

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . ردتخلف 6.  0
 

455625  , 1385 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري 
مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 
اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستري و وصول نظریه کارشناسی شماره ه/98/008 مورخ 98.9.11 مبنی بر تایید 
اصول شهرسازي؛ لذا ضمن نقض راي بدوي، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار  بناي داخل تراکم، به مبلغ  4,544,404(چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار 

هزار و  چهارصد و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 99.74  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه و محوطه داراي عرصه به مساحت 
90.25 مترمربع (مطابق سند ، قطعه اول افرازي) مشتمل بر یک باب ساختمان فاقد مجوز، به 
صورت دو طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی با مصالح بتنی با قدمت حدود سال 85 و به 
زیربناي کلی 274.64 مترمربع می باشد. (الزم به توضیح است پیش از افراز عرصه به دو 
قطعه از بابت اعیان مستقر بر سند مادر به صورت ساختمان ویالیی داراي راي کمیسیون به 
شماره 773-73/03/05 بوده که متعاقبا تخریب و اقدام به احداث این ساختمان جدید شده 

: است)  به استناد نقشه برداري ارایه شده تخلفات ذیل قابل ذکر است
احداث بناي بدون مجوز خارج از تراکم در کاربري مربوطه به سطح 174.9مترمربع که از  -1
.این مقدار به سطح  10.03 مترمربع به صورت پیش آمدگی غیر مجاز به سمت شارع است

.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم در کاربري مربوطه به سطح 99.74 مترمربع -2
کسري پارکینگ مسکونی 2 واحد (برابر ضوابط زمان وقوع تخلف) -3

سطح پوشش بنا 100 درصدي است و حیاط خلوت احداث نشده است لکن بازشویی به سمت 
پالك هاي مجاور ندارد. برابر خط پروژه شماره 1127 مورخه 96/2/09 به سطح تقریبی 0.6 
مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض قرار دارد. درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه 

/جهت انتقال اجرایی پالك فوق را دارند. /ع.ا

107
8

حسب بررسی محتویات پرونده، با عنایت به توسعه بناي تجاري به مساحت  22.22 
مترمربع ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد و به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها 

راي به اخذ جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 137,764,000
(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 22.22  2
 

3100000  , 1398 1398/10/24 بالکن خارج از حد مجاز 4/98/11043 بدوي رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - 
روبروي 
 مسجد

4-2-10396-3-1-0-0 107
9

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی تبدیل دو باب به سه باب توسط 

کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-178928-98.10.03 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 3.910.000.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده 

صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
782,000,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 15.66  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/10/24 4/98/11043 بدوي رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - 
روبروي 
 مسجد

4-2-10396-3-1-0-0 107
9

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/82 مورخ 1397/09/06
به صورت یک باب ساختمان تجاري مشتمل بر دو باب مغازه به انضمام بالکن با زیربناي 
129.97 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و 

:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت جهت پارکینگ به مغازه به مساحت 15.66 مترمربع و افزایش تعداد مغازه ها -1

از دو باب به سه باب
توسعه بنا در بالکن تجاري به مساحت 22.22مترمربع -3

دو واحد کسري پارکینگ تجاري -4
قدمت تخلفات ساختمانی سال جاري می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي 

متقاضی، عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت گردیده است.. حالیه تقاضاي گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 60.39 مترمربع بناي مازاد بر تراکم  با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 41,272,791(چهل و  یک میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار و  

هفتصد و  نود و  یک) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 60.39  1.5
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/14 4/98/11044 بدوي رشت - 
میدان 
انتظام - 
خیابان 
اتحاد - 
کوچه پور 
دارابی 3 
-پالك 3

4-2-10140-19-1-0-0 108
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 34,171,875(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  یک 

هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.  0
 

455625  , 1384 عدم رعایت عقب نشینی 1398/10/14 4/98/11044 بدوي رشت - 
میدان 
انتظام - 
خیابان 
اتحاد - 
کوچه پور 
دارابی 3 
-پالك 3

4-2-10140-19-1-0-0 108
0

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 80.81 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 184385 مورخ 98.10.10و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
3,681,906(سه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  یک هزار و  نهصد و  شش) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 80.81  0.1
 

455625  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 120 مترمربع (مطابق 
سند مفروز)و مشتمل بر اعیان فاقد مجوز به صورت ساختمان دو اشکوبه در 2 واحد 

مسکونی به زیربناي کلی 141.2 مترمربع با مصالح بتنی و قدمت سال 1384 می باشد. قسمت 
عمده عقب نشینی توسط مالک انجام شده ، لکن از سند مالکیت خارج نشده است. به این 
واسطه مساحت تحت تصرف از سند مالکیت کمتر و حدود 82 مترمربع می باشد. از کل 
زیربناي فوق به سطح 80.81 مترمربع داخل تراکم و به سطح 60.39 مترمربع خارج از تراکم 
است. دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد. در قسمتی از بنا رعایت عرض حیاط خلوت 
سراسري نشده و منجر به اشرافیت در طبقه اول می گردد. در زمان وقوع تخلف در کاربري 
مسکونی قرار داشته و در طرح تفصیلی جاري نیز در کاربري مسکونی واقع است. برابر خط 
پروژه شماره 2478 مورخه 98/07/13 به سطح 0.15 مترمربع از اعیان هر طبقه در تعریض 

/قرار دارد.  /ع.ا
-----------------------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 10411 مورخه 98/08/18 تغییري در شرایط 
.ساختمان فوق مشاهده نشده است لذا عین گزارش قبلی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1,625,000(یک 

میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  1
 

65000  , 1368 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/03 4/98/11046 تجدید 
نظر

-
حمیدیان-

35
متري-نبش 
رزمندگان 
اسالم

4-2-10249-55-1-0-0 108
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي خارج 
تراکم و احداث سایه بان، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 
به مبلغ 32,960,000(سی و  دو میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می 

گردد.

جریمه 35.56  2
 

960000  , 1368
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص مقدار بناي داخل 
تراکم ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,373,190(یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد و  نود) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 196.17  0.1
 

70000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع (مطابق سند) مشتمل بر 
اعیان بدون مجوز به صورت ساختمان دو اشکوبه مشتمل بر 2 واحد مسکونی و 3 واحد 

.تجاري به زیربناي کلی 231.73 مترمربع می باشد
احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم به سطح 196.17 مترمربع. (قدمت 1368) -1
احداث بناي بدون مجوز خارج تراکم به سطح 19.84 مترمربع. (قدمت 1368) -2

احداث سایه بان با سازه فلزي خارج تراکم به سطح 15.72مترمربع. (قدمت 1396) -3
تبدیل قسمتی از همکف به سه باب مغازه به مساحت کلی 40.08 مترمربع با قدمت سال  -4
96 (الزم به توضیح است برابر حدود اربعه مندرج در سند مالکیت حد شرق به قطعه 432 
تفکیکی قید شده است در حالی که در وضع موجود (و در پهنه بندي طرح تفصیلی) به 
فضاي سبز مجاورت دارد که در هر دو صورت احداث بازشوي واحد هاي تجاري یا مسکونی 

در این حد امکان پذیر نمی باشد.)
 .داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 3 واحد کسري پارکینگ تجاري است -5

مغازه هاي شماره 1 و 3 در بازدید اولیه داراي درب دسترسی به داخل فضاي مسکونی بودند 
که در بازدید مجدد این دسترسی مسدود شده است. در زمان بازدید فاقد فعالیت صنفی 
هستند. به استناد خط پروژه 849 مورخه 1397/04/17 فاقد عقب نشینی نسبت به معبر حد 
جنوب است. هم در طرح تفصیلی قدیم و هم در طرح فعلی ، در کاربري مسکونی قرار دارد. 

//ع.ا
-------------------------------------------------------------

--
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10468 مورخه 98/08/25 قابل ذکر 
است، همانگونه که در گزارش فوق آمده ، بازشوي 3 باب مغازه به سمت پالك ثبتی مجاور 
بوده همچنین بر اساس طرح تفصیلی جاري، کاربري محدوده حد شرق ، فضاي سبز عمومی 
است که در هر دو صورت امکان تعبیه بازشو و به تبع آن بهره برداري تجاري وجود ندارد. 
لذا با فرض حذف 3 باب مغازه (و ایجاد پیلوت) 3 باب کسري پارکینگ تجاري منتفی بوده و 

/کسري پارکینگ مسکونی به یک باب تقلیل خواهد یافت. /ع.ا

108
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 164758 
مورخ 98.9.13 و  محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 26.38 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 26.38مترمربع،  که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 531,820,800(پانصد و  سی و  یک 

میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 79.14  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 4/98/11059 رسیگی 
 مجدد

-
بلوارالکان-
-جنب اداره 
گاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 4/96/130-96/12/22 به صورت 2 طبقه در یک 
واحد مسکونی به زیربناي کلی 333.3 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در 
مرحله احداث ستون طبقه دوم می باشد و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 26.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 26.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 26.38 مترمربع(تا مرحله میله گرد انتظار متوقف مانده  -3

است)
.سطح اشغال از 70 درصد به 88 درصد افزایش یافته است -4

با توجه به پروانه صادره به صورت تک واحدي تا این مرحله کسري پارکینگ و کسري فضاي 
باز و کسري فضاي سبز ندارد لذا پس از ادامه عملیات ساختمانی قابل بررسی می باشد.در 
خصوص احداث ناصحیح ستون حد شرق و امکان عدم رعایت درز انقطاع نیاز به استعالم از 
اداره مربوطه می باشد..در نقشه هاي پیشنهادي یک باب انباري طراحی شده که در وضع 
موجود احداث نشده ، همچنین اظهار نظر در خصوص مساحت راه پله نیز موکول به ادامه 
عملیات ساختمانی و احداث آن می باشد.در پروانه صادره به سطح 42.79 متر مربع عقب 
نشینی داشته است که رعایت آن الزامی می باشد لیکن با توجه به اضافه بناي صورت گرفته  
بر ساز شدن افزایش طول حد شرق و غرب ، باستناد خط پروژه شماره 390-97/07/01 به 
سطح 2.40 مترمربع از اعیان احداث شده در هر طبقه در تعریض خیابان 18 متري حد جنوب 

.قرار دارد*** مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 26,495,300(بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  نود 

و  پنج هزار و  سیصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 203.81  0.1
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/24 4/98/11066 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

ج -
الکان--عاد
لی سوم و 
توحید
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در خصوصز اضافه بناي مازاد بر تراکم  به استناد تبصره 2 راي به 

اخذ جریمه  2.50 برابر ارزش معامالتی معادل 1,771,250,000(یک میلیارد و  هفتصد و 
 هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 545  2.5
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 65,000,000(شصت و  پنج میلیون 
) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

1300000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالگ فوق به مساحت 140.72 متر مربع بدون مجوز یک باب ساختمان 
مسکونی به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت ( پیلوت به صورت پارکینگ و سوئیت مسکونی )با 
مصالح بتنی و با قدمت سال 88 احداث گردیده است.دو متر عرض سراسري حیاط خلوت 
رعایت نگردیده (احداث بنا روي 100% عرصه) و همچنین داراي 3 باب انباري باالي 5 متر 
مربع در زیرشیروانی میباشد.داراي یک باب کسري پارکینگ بوده .از اعیانات به سطح 545 
متر مربع خارج از تراکم و به سطح 203.81 متر مربع داخل تراکم میباشد.(قابل ذکر است 
مالک در سال وقوع تخلف ملک درخواست پروانه ساختمانی داده و داراي پرداخت  عوارض 
احداث بنابه صورت 3.5 طبقه و با زیربناي 278.4 متر مربع را دارد لیکن قبل از دریافت 
پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده و داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3998 
مورخ 1388/03/16 مبنی بر قابل طرح نبودن در کمیسیون مربوطه را دارد.)برابر خط پروژه 
شماره 1631 به سطح 0.15 متر مربع از اعیان هر طبقه داراي عقب نشینی میباشد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 124353مورخ 98/7/13 مبنی بر ****
بررسی نظریه کارشناس رسمی دادگستري قابل ذکر بوده بنا به اظهار نظر کارشناس رسمی 
دادگستري (مهندس محمد صفري) سال احداث ساختمان (وقوع تخلف) 1387 

میباشد.پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم و جدید داراي کاربري مسکونی میباشد.مراتب 
****.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

108
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
اعتراض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 199,857,000(یکصد و  نود و  نه 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 42.98  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 4/98/11086 تجدید 
نظر

رشت - 
یخسازي- 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش 10
متري 
گلشن

4-2-10392-1-1-0-0 108
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در خصوص توسعه تجاري به مساحت 28.1 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ 
تجاري با توجه به عدم صدور راي در کمیسیون بدوي، این کمیسیون با تکلیفی مواجه 

نمی باشد.

سایر 78.1  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 
112.45 مترمربع داراي پروانه احداث بناي شماره 362 مورخ 1381/07/11 با زیربناي 199.95 
مترمربع به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد و در مرحله 
اجراي فنداسیون داراي گواهی عدم خالف بشماره 820 مورخ 1382/01/23 میباشد  پس از 
آن بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 70 مترمربع داراي دو مرحله  سوابق آراي 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر جریمه نقدي بوده و متعاقب آن بالمانع 
شماره 4/33/645593 مورخ 1396/11/11 دریافت نموده است. حالیه برابر بازدید به عمل 
آمده بدون اخذ مجوز از شهرداري ضمن تخریب دیوارهاي جداکننده و برداشتن سربندي 
ساختمان نسبت به توسعه بناي تجاري و مسکونی اقدام نموده است. عملیات ساختمانی در 
:مرحله اسکلت و سقف سوم می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

توسعه بناي تجاري به مساحت 28.1 مترمربع -1
دو واحد کسري پارکینگ تجاري -2

اضافه بناي مسکونی در طبقات اول و دوم به مساحت 42.98 مترمربع (به مساحت 21.49 -3
 مترمربع در هر طبقه که از این مقدار به مساحت تقریبی 14.91 مترمربع به صورت پیش 
آمدگی به سمت معبر در حد شرق و در تراز ارتفاعی باالتراز چهار متر می باشد)
.برابر نقشه هاي ارائه شده یک واحد پارکینگ مسکونی تامین می گردد

برابر سوابق فنی، عملیات ساختمانی مطابق با پروانه آغاز نگردیده و پروانه مذکور هرگز 
تمدید نگردیده و از درجه اعتبار ساقط است.  به استناد پروانه ساختمانی به مساحت 35 
مترمربع از اعیان تجاري در محدوده عقب سازي احداث گردیده است لیکن به دلیل افزایش 
عرض خیابان از 45 متر به 51 متر در طرح تفصیلی فعلی، به استناد  خط پروژه 2053 به 
مساحت تقریبی 35 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري واقع شده است لیکن با 
توجه به خط پروژه زمان پروانه رعایت بلوار 45 متري می گردد. هم چنین بابت گزارشات 
تخلف بند یک و دو داراي راي کمیسیون بدوي مورخ1397/08/05 مبنی بر تخریب اضافه 
بناي احداثی در زمان اجراي طرح می باشد. حالیه حسب تقاضاي مالک به شماره 244887 
مورخ 1397/12/15مبنی بر طرح مجدد تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون 
.شهرداري ها مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان در همکف به مساحت 2.53 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول 
تا سوم هر یک به مساحت 0.67 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.06 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 7.8 مترمربع، که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 74,131,600
(هفتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 13.4  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/13 4/98/11092 بدوي رشت - 
خیابان 
رودباري - 
کوچه 
 رجایی

4-3-10031-32-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/26 مورخه 97/03/19 واصالح پروانه 
به شماره 4/97/26 مورخه 98/02/19 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 
زیربناء 481.25 مترمربع  بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی  بوده 
وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 

:  مهندس حسین یگانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  6.43 مترمربع به صورت احداث دو  بارانداز متصل به  -1

اعیان به جهت استفاده آن براي پارکینگ
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 0.67  مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  0.67   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  0.67   مترمربع 4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد بر پروانه به مساحت  107.92 مترمربع -5
به مساحت 1.06 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري ها در طبقه -6

زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)
به مساحت  7.80 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در همکف وطبقات
 افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد مسکونی -8

داراي دو باب کسري پارکینگ میباشد(در صورت قبول بارانداز ها ،دو باب کسري -9
پارکینگ اعالمی منتفی میگردد)

به مساحت 20  مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 20.65 مترمربع رعایت فضاي باز 
نشده است.در ضمن به دلیل اینکه تراس حد جنوبی به طول 1.90 متر از پالك همسایه حد 
شرقی فاصله دارد وکمتر از حد مجاز بوده بنابراین در کل طبقات داراي اشرافیت به این حد 
میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 71.70 درصد بوده وحالیه 
در وضع موجود 75.95 درصد بوده که به مقدار 4.25 درصد افزایش یافته است.به مساحت 
0.03 مترمربع کاهش بناي پیلوت وبه مساحت 0.01 مترمربع کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی 
دارد(مجموعا 0.04 مترمربع) مترمربع با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در 
زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم 

. خالف را دارد
برابر تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10700 مورخه 98/09/24 
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مبنی بر اینکه مساحت دو سایه بان به صورت جداگانه در متن گزارش قید گردد که الزم به 
ذکر است که سایه بان حد جنوب شرقی به مساحت 2.53 مترمربع ومساحت سایه بان حد 
.جنوب غربی به مساحت 3.90 مترمربع میباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد

از بابت گزارش فوق داراي راي تجدید نظر به شماره 4/98/11372 مورخه 98/12/03 مبنی بر 
تخریب یک طبقه مازاد وکاهش تعداد واحد ها مطابق پروانه وتخریب یکی از سایه بان ها  
بوده ومابقی به صورت جریمه است که فعال راي تخریب اجرا نشده وپرونده فقط به جهت 

محاسبه عوارض درآمدي به این واحد ارسال شده است.///ي.ث...98/12/21

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرهاد مهریارتکرمی  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 9.46  
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 184101 مورخ 
1398.10.09 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
56.760.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 11,352,000(یازده میلیون و  سیصد و  پنجاه 

و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 9.46  0
 

329063  , 1384 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/10/29 4/98/11093 بدوي -
معلولین-بال
ل 

زاده-نبش 
کوچه  
آعدي

4-2-10154-82-1-0-0 108
6

در خصوص  احداث بارانداز بدون مجوز به مساحت 10 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 2,227,500(دو میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 10  0.5
 

445500  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه  برابر تعهد نامه شماره 43883 مورخ 1398.09.11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
153 رشت مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

15.65  0
 

329063  , 1384 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب خانه و محوطه (طبق سند مالکیت به 
مساحت 130.5 مترمربع) داراي اعیان ویالیی در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري که از بابت 
بناي مسکونی داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 6882 مورخ 1376/09/15 مبنی بر 
معافیت از پرداخت جریمه میباشد که جهت اظهارنظر واحد خالف تقدیم میگردد ، حالیه 
مالک بدون مجوز مبادرت به تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به مساحت 9.46 مترمربع 
(براساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) و نسبت به احداث بارانداز فلزي جهت 
پارکینگ به مساحت 10 مترمربع با قدمت تقریبی سال ساخت 1384 نموده است که گزارش 

: تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به سطح 9.46 مترمربع -1

 احداث بارانداز فلزي جهت تامین پارکینگ خارج از تراکم به سطح 10 مترمربع -2
کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 626 مورخ 1398/08/06به سطح 

تقریبی 15.65 مترمربع از اعیان پالك مذکور (به سطح 10.99 مترمربع از اعیان مسکونی و به 
سطح 4.66 مترمربع از اعیان مغازه ) در تعریض قرار دارد ضمناً ملک مذکور در طرح 
تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد ، مراتب جهت اقدامات بعدي 

 تقدیم میگردد.///س.ن
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,815,676,800(یک میلیارد و  هشتصد و  پانزده میلیون و  ششصد 
و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 270.19  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 4/98/11097 بدوي -
جوادزاده--
ك منفرد

4-3-10044-27-1-0-0 108
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/98/23 مورخ 98/04/03 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به زیربناي کلی 970.1 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 42.35 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 52.2 مترمربع و در مجموع -2

.208.8 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 15.76 متر مربع-3

مازاد بر تراکم به سطح 3.28 متر مربع در طبقه زیرشیروانی به دلیل احداث انباري باالي -4
.5 متر مربع

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد-5
داراي کسري فضاي باز به سطح 62.56 متر مربع و کسري فضاي سبز به مساحت  10.05 -6

.مترمربع میباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك کاري و 
اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 71.82% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 8.18 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 

.نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد محترم خالف بوده وحالیه با توجه به درخواست 
اداره آب وفاضالب تقاضاي کنده کاري 8 متر آسفالت قدیمی را دارد که جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...99/02/16
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 275  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 4/98/11099 بدوي رشت - 
 بلوار الکان

4-3-10158-87-1-0-0 108
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
98.5551 مورخ98.10.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 270270000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 54,054,000(پنجاه و  چهار میلیون و  پنجاه و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 90  0
 

1200000  , 1388 احداث مغازه بدون مجوز 1398/12/14 4/98/11099 بدوي رشت - 
 بلوار الکان

4-3-10158-87-1-0-0 108
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
216678 مورخ98.11.21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 331200000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ  66,240,000(شصت و  شش میلیون و  دویست و  چهل هزار 
)ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 460  0
 

1200000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نامه بشماره 565/120/188/زم-1398/06/10 زمینی بمساحت 
320 متر مربع داراي اعیان بصورت ساختمان مصالح بنایی با زیربناي بمساحت 315 متر مربع 
میباشد . لیکن در وضع موجود به استناد بازدید انجام شده و تصاویر پیوست ، بصورت 

ساختمان 2.5 طبقه بر روي 4 باب مغازه با اسکلت بتنی با زیربناي بمساحت تقریبی 550 متر 
: مربع با قدمت تقریبی در سال 1380 به شرح زیر میباشد

یکباب مغازه در همکف ( اولین مغازه از سمت جنوبی ) بمساحت حدود 20 متر مربع  -1
داراي بالکن در نیم طبقه به مساحت حدود 5 متر مربع و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3.5 

* 0.8 از نوع فلزي در مرحله بهره برداري بشغل فروشگاه پوشاك ( حجاب برتر)
یکباب مغازه در همکف (دومین مغازه از سمت جنوبی ) بمساحت حدود 25 متر مربع  -2
فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3.5 * 1.2  از نوع فلزي در مرحله بهره برداري 

بشغل سوپر مارکت  ( پروتین شوکا)
یکباب مغازه در همکف ( سومین مغازه از سمت جنوبی ) بمساحت حدود 20 متر مربع  -3
فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2 * 0.8 از نوع فلزي و تابلوي دیگر بمساحت 1 * 
در مرحله بهره برداري بشغل چاپ دیجیتال ( چاپ دیجیتال سراج) LED 0.5 متر مربع از نوع
یکباب مغازه در همکف ( چهارمین مغازه از سمت جنوبی ) بمساحت حدود 20 متر مربع  -4
فاقد بالکن  داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2 * 0.5 از نوع فلزي و تابلوي دیگر به ابعاد 3 * 
0.5 متر مربع از نوع بنر در مرحله بهره برداري بشغل گل فروشی (گل فروشی گل من )
اعیان اداري با زیربناي بمساحت حدود 460 متر مربع در مرحله بهره برداري بشغل  -5

 پایگاه بسیج
از بابت اعیانات بالنعی ارائه نگردید.به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ 
تجاري و 9 واحد کسري پارکینگ اداري ( به ازاي هر 100 متر مربع اعیان اداري در کاربري 
مسکونی 2 واحد پارکینگ)  میباشد. اظهار نظر دقیقتر در خصوص ابعاد و اندازه ها و اعالم 
غقب نشینی بعد از ارائه نقشه برداري و تعریف خط پروژه و انعکاس ملک بر روي خط پروژه 

اعالم خواهد شد./ر.ي
-------------------------------------------------------------

-----------------------
طی اعالم شفاهی نماینده  پایگاه شهید خجسته ، مساحت عرصه ، 113 متر مربع و  همچنین 

: زیربناي اعیانات به شرح زیر اعالم گردید
 مساحت 4 باب مغازه تجاري در همکف بمقدار  90 متر مربع -1

مساحت بالکن از بابت یکباب از مغازه ها ( اولین مغازه از سمت جنوبی ) بمقدار 5 متر  -2
 مربع
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 راه پله همکف به مساحت 15.12 متر مربع-3
مساحت طبقه اول 123.12 متر مربع در مرحله بهره برداري بصورت حسینیه -4

مساحت طبقه دوم  123.12 متر مربع در مرحله بهره برداري بصورت اداري ( پایگاه  -5
 مقاومت )

مساحت طبقه سوم به صورت بکباب اتاق بمساحت 12 متر مربع در مرحله بهربرداري به  -6
صورت اداري ( پایگاه مقاومت )

: لیکن تخلفات به شرح زیر اعالم میگردد
احداث مغازه بدون مجوز به مساحت 90 متر مربع -1

احداث بالکن در نیم طبقه از بابت مغازه اول از سمت جنوبی به مساحت حدود 5 متر  -2
مربع

 احداث بناي بدون مجوز به مساحت 273.36 متر مربع -3
.به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -4

به استناد قدیم داراي 3 واحد کسري پارکینگ از بابت احداث حسینیه طبقه اول  -5
میباشد. ( از بابت هر 100 متر مربع اعیان مذهبی در کاربري مسکونی 3 واحد کسري 

 پارکینگ )
به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ بابت احداث اداري ( پایگاه بسیج )  -6
در طبقه دوم میباشد. ( از بابت هر 100 متر مربع اعیان مذهبی در کاربري مسکونی 2 واحد 

 کسري پارکینگ )
به دلیل عدم اجازه مالک امکان بازدید از داخل ملک امکان پذیر نبوده و نیز هیچگونه 
مدارکی ارائه نگردید و گزارش فوق بنا بر اظهار شفاهی نماینده معرفی شده ، مکتوب 
گردیده است. لیکن اظهار نظر دقیقتر در خصوص هرگونه خالف احتمالی بعد از بازدید از 
داخل ملک و ارائه مدارك و مستندات  متعاقبا اعالم خواهد شد.  الزم بذکر است قبال طی 
نامه بشماره 565/120/188/زم-1398/06/10 که به پیوست تقدیم میگردد مساحت عرصه 
320 متر مربع و قدمت بنا در سال 1388 و زیربناي ملک در هر طبقه 315 متر مربع اعالم 

 .گردیده بود

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 186978  مورخ1398.10.12  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 595.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 

4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
119,000,000(یکصد و  نوزده میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 29.75  0
 

1200000  , 1390 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/10/29 4/98/11107 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
جنب 
آرایشگاه 
پویا - 
ساختمان 
محسن

4-1-10551-20-1-0-0 108
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 10,916,775
(ده میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  هفتصد و  هفتاد و  پنج) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 17.97  2
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما در پی اخطاریه ش ر 59737 مورخ 98/4/15 شهرداري این منطقه که به استناد نامه 
شماره 51598 مورخه 98/4/2دبیر محترم کمیسیون ماده صد به مکان محل تخلف الصاق 

.گردید. متقاضی مراجعه و مدارك مستند ارائه نمودند
این ملک قطعه زمینی داراي سند مالکیت عرصه به مساحت257.5 مترمربع بوده که پس از 
رعایت بر اصالحی به مساحت 231.53 مترمربع باقیمانده میباشد که بر روي این عرصه 
پروانه ساختمانی به شماره 95 مورخه 83/2/23  در 2 واحد مسکونی بصورت دو طبقه بر 
روي پیلوت به مساحت 407.16 مترمربع صادرگردیده است.و داراي گواهی عدم خالف  به 

.شماره 7780 مورخ83/3/20 میباشد
طی بازدید و کارشناسی به عمل آمده برابر نقشه برداري ارائه گردیده توسط متقاضی اعیان 
این ساختمان در حال حاضر با مساحت کلی 425.13 مترمربع ، به صورت دوطبقه در دو 
واحد مسکونی روي طبقه همکف شامل، سه باب انباري ویک سرویس بهداشتی وتبدیل 
قسمتی از پیلوت به تجاري بصورت دو باب مغازه به سال ساخت 90که یک مغازه  به مساحت 
15.50 مترمربع مورد استفاده واحد صنفی فروش کیف وکفش بانام 85 ویک باب دیگر مغازه  
به مساحت 14.25 مترمربع مورد استفاده واحد صنفی فروش لباس با نام تن پوش و مابقی راه 
پله و راهرو مشاعی میباشد. که نسبت به پروانه صادره سال  83 به مساحت 17.97 مترمربع 
اضافه بنا دارد. به مساحت 14.55 مترمربع اضافه بناي طبقه همکف وبه مساحت 3.42 

مترمربع اضافه بناي طبقات اول و دوم مسکونی  به سال ساخت 83میباشد. با توجه به  سال 
صدور پروانه ساختمانی فاقد اعتبار میباشد و همچنین متقاضی تا قبل ازتاریخ اخطاریه 
جهت اصالح و تغییرات پروانه ساختمانی به شهرداري مراجعه ننموده اند. این ملک در 
قرار دارد و کل مساحت 29.75 مترمربع دوواحد تجاري به  R121 کاربري مسکونی باکدپهنه
سال ساخت 90 خارج از تراکم میباشد.کارشناسی این پرونده با توجه به اخطاریه مورد اشاره 
جهت سیر مراحل اداري با توجه به مدارك ارائه گردیده توسط متقاضی ،به جهت ارسال به 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها صورت گرفته و در صورت درخواست متقاضی مبنی 
بردریافت پایان کار ، ارائه نقشه هاي ازبیلت و نقشه برداري تفکیکی وسپس تایید آنها از 
سوي سازمان نظام مهندسی ضروري میباشد.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه، محرز و مسلم است لیکن با توجه 
به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد و باعنایت به گزارش شهرداري به شماره 657967 مورخ 
98.10.23 لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 488,275,200(چهارصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 96.88  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/27 4/98/11127 بدوي سردار 
جنگل - 
روبروي 
بیمارستان 
رازي-کوچه 
اصغرتاش

4-3-10056-13-1-0-0 109
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، تخلف، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/63 مورخه 97/06/13  به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به زیربناء  857.55 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس محمد حاتمی به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  8.12 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 13.83  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 13.83   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 13.83    مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 13.83    مترمربع -5
به مساحت 33.44  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور -6

وتبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقات
افزایش تعداد واحد ها از 5 به 8 واحد مسکونی (برابر نقشه هاي ارائه شده فعال رعایت  -7
پارکینگ میگرددوتایید کلی آنها منوط به اجراي کفسازي وتست عملی در زمان پایانکار 

است)
رعایت فضاي سبز میگردد ولی فضاي باز به مساحت 70.58 مترمربع رعایت نشده 

است.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 71.95  درصد بوده وحالیه در 
وضع موجود 75.40 درصد بوده که به مقدار 3.45 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم 
اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار 
حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 0.06 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی میباشد.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 

.قابل بررسی قرار خواهد گرفت
. حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد

با توجه به تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10759 مورخه 98/10/10
 مبنی بر اعالم  تامین پارکینگ در محوطه پیلوت براي کلیه واحد ها شده است یا خیر ؟  با 
توجه به اینکه در پروانه صادره پالك فوق داراي سایه بان متصل به اعیان به جهت تامین 
پارکینگ بوده بنابراین با احتساب سایه بان قید شده رعایت پارکینگ میگردد وهمچنین 
الزم به ذکر است که مطابق نقشه هاي ضمیمه شده قسمتی از 3 باب پارکینگ (براي 3 واحد 
مسکونی)در زیر سایه بان قید شده قرار میگیرد ومابقی 5 باب در محوطه پیلوت هستند که 

جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/1023
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي 
اعاده به وضع سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا، مورد در شمول 
هیچ یک از مصادیق مندرج ماده  100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و 

کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/10 4/98/11143 بدوي -
یخسازي-بل
وار شهداي 
گمنام-ك 
قبادي

4-1-10403-297-1-0-0 109
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/132 مورخ 97/12/08 به صورت 
2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 239.5 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه دوم و شروع سربندي بوده  و تا این 

:مرحله داراي تخلف به شرح زیر میباشد
.تعداد واحد ها از یک واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی افزایش یافته است-1

همچنین داراي کاهش بنا در طبقات همکف الی دوم هر طبقه به مساحت 0.76 متر مربع و در 
.مجموع به مساحت 2.28 متر مربع میباشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا اظهار نظر دقیق بعد از اتمام نازك کاري و 
اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.داراي کسري فضاي باز به مساحت 9.14 متر 
مربع میباشد.برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 0.68 متر مربع میباشد که 
بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله سربندي بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 

؛ بدون مجوز شهرداري به مساحت 121.07 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد با توجه به قدمت بنا ،  مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ  665,885(ششصد و  
شصت و  پنج هزار و  هشتصد و  هشتاد و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 121.07  0.1
 

55000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 4/98/11145 بدوي شهید -
بهشتی--را
مین

4-3-10331-14-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

14.35  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/26 4/98/11145 بدوي شهید -
بهشتی--را
مین

4-3-10331-14-1-0-0 109
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,750,000(دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

55000  , 1369 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه به صورت دوبلکسی به مساحت 151.7 مترمربع میباشد.پالك فوق 
داراي اعیانات بدون مجوز به صورت منزل ویالیی دوبلکس به زیربناي  121.07 متر مربع  با 
قدمت سال 69  و یک باب مغازه به زیربناي 27.32 متر مربع و سرویس بهداشتی تجاري به 
زیربناي 1.64 متر مربع با قدمت سال 98 میباشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.به استناد خط پروژه شماره 1478 مورخ 

98/10/19 به سطح 14.35 متر مربع از پالك در تعریض قرار دارد..کل اعیانات مسکونی داخل 
تراکم میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم و جدید به صورت مسکونی است.حالیه 
متقاضی درخواست صدور پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

درخصوص میزان عقب نشینی  راي به منوط اجراي طرح اعالم و صادر می نمایند جریمه 1234  0
 

3360000  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1398/11/01 4/98/11147 تجدید 
نظر

جاده -
فومن-روبرو
ي تخته سه 
-ال

4-1-10633-260-1-0-0 109
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 4 به ضریب 
2) جریمه بمبلغ 33,172,675,200(سی و  سه میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  دو میلیون 
و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4936.41  2
 

3360000  , 1393
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
کسري پارکینگ با اعمال  ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2
 به ضریب 1) جریمه بمبلغ 6,300,000,000(شش میلیارد و  سیصد میلیون ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1875  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی میباشدکه براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
759 مورخ 87/12/28 بصورت بیمارستان و 4 طبقه روي زیرزمین با زیر بنا 11236 مترمربع 
در عرصه 5731 مترمربع صادر گردیده است. مجددا در سال 88 عرصه برابر سند ارائه شده 
به پالك ثبتی(44/111 باقیمانده ) به 7245 مترمربع افزایش که مابه التفاوت عرصه 1514 
مترمربع ضمیمه بیمارستان گشته است که فاقد تغییر کاربري به درمانی بوده و در ادامه با 
توجه به خریداري امالك مجاور حد شمال توسط بیمارستان به مساحت ان 2113.86 

مترمربع و ضمیمه عرصه بیمارستان گشته است. همچنین قسمتی از کوچه به مساحت حدود 
80 مترمربع در تصرف بیمارستان بوده و در آن اعیان بدون مجوز احداث گردیده و مورد 
استفاده قرار میگیرد.در مجموع عرصه از 5731 مترمربع به 9438.86 مترمربع افزایش یافته 
است. همچنین با توجه به اخرین وضعیت احداثی ملک و نقشه برداري توسط سازمان نظام 
مهندسی و همچنین استفاده قسمتی از تراس طبقه چهارم بعنوان دسترسی به فضاي پد 
هلی کوپتر کل زیر بنا برابر پروانه ساختمانی از 11236مترمربع به 19371.22مترمربع افزایش 

.یافته که ما به التفاوت ان 8135.22 مترمربع میباشد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح 6258.13 مترمربع که قسمتی با اسکت بتنی بصورت  -1

.پارکینگ با ارتفاع 4 متر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 146.98 مترمربع -2

. اضافه بنا در طبقه اول به سطح 126.27 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 120 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 104.12 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1279 مترمربع که از این مقدار به سطح 74 مترمربع  -6
.بصورت تراس رو باز که با حائل فلزي محصور شده می باشد بصورت یک طبقه مازاد

اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت راه پله آخر به سطح 100.72 مترمربع -7
رعایت پارکینگ می گردد.(در زمان صدور پروانه به تعداد 63 واحد کسري پارکینگ عوارض 

پرداخت نموده است)
جهت اضافه بنا در زیر زمین و همکف و طبقه چهارم جمعا به سطح 5145.50 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد که مابه التفاوت زیر بنا با توجه به 
سوابق به سطح  2989.72 مترمربع خواهد بود.(زیر زمین 1937.63 مترمربع  بصورت فضاي 
پارکینگ - همکف 46.98 مترمربع فضاي درمانی- طبقات 1و2و3 به سطح 350.39 مترمربع 
فضاي درمانی- طبقه چهارم 554 مترمربع فضاي درمانی - طبقه پنجم 100.72 مترمربع 

.بصورت راه پله ) می باشد
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه داراي تجاري به سطح 49.90 مترمربع که سطح 
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آن به 70 مترمربع افزایش و بصورت داروخانه که جزء ضوابط بیمارستان و غیر قابل تفکیک 
میباشد و همچنین قسمتی از همکف به سطح 18.50 مترمربع به بانک تبدیل شده و داراي 
تابلو نیز می باشد.ضمنا در همکف داراي دو قسمت مجزي با مساحتهاي 64 و 36 مترمربع با 
راه ارتباطی به محوطه بیمارستان می باشد که فعال فاقد فاقد فعالیت و تابلو می باشد که 

.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
الزم به ذکر است با توجه به افزایش سطح عرصه به 9438.86 مترمربع و همچنین طرح   
تفصیلی جدید کل مساحت فوق در کاربري تجاري اداري و خدماتی قرار دارد در نتیجه کل 
زیربناي ساختمان در هنگام صدور پروانه در حد تراکم مجاز میباشد. همچنین با توجه به 
افزایش مساحت عرصه کسري حدنصاب تفکیک(در زمان صدور پروانه) به 561.14 مترمربع 

 .تقلیل می یابد
همچنین از بابت احداث ساختمان درمانی رادیو تراپی به زیربناي 456.55 مترمربع و سقف 

.تراسی به مساحت 300  داراي سابقه در واحد خالف می باشد
از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 604093-95/08/06 می باشد.طی *** 
: بازدید و با توجه به نقشه برداري ارائه شده مغایرت هاي زیر مشاهده گردیده است

به مساحت 4459.3 مترمربع از پیلوت به درمانی تبدیل شده است -1
توسعه بیمارستان به سطح 305.7 مترمربع به صورت احداث موتورخانه (در پالك مجزا  -2

در حد شمال)
توسعه بیمارستان به سطح 118.89 مترمربع به صورت احداث تاسیسات گاز (در پالك  -3

مجزا در حد شمال شرقی)
توسعه بناي همزمانساز (با سابقه پرداخت تخلف) بخش رادیوتراپی متصل به بیمارستان  -4

به سطح 35.24 مترمربع
 توسعه بیمارستان به صورت همزمانساز به سطح 17.28 مترمربع در همکف -5

با توجه به نقشه برداري ارائه شده و با عنایت به تامین پارکینگ در هنگام پروانه صادره  -6
بر اساس  تخت بیمارستانی ، اکنون نامه شماره 15052-96/12/17 از سوي بیمارستان صادر 
گردیده که در آن تعداد تخت بیمارستانی 150 تخت اعالم شده که به جهت تایید آن نیاز به 
استعالم از اداره مربوطه می باشد.با توجه به بند شماره 3 ،نامه شماره 94/02/14-15777 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري رشت (چنانچه ملک داراي پروانه ساختمانی و فاقد 
پایانکار باشد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط مصوب زمان صدور پروانه ساختمانی 
محاسبه می گردد )در این صورت با توجه به موارد یاد شده و با در نظر گرفتن 150 تخت 
بیمارستانی نیاز به 150 پارکینگ سرپوشیده دارد که در هنگام پروانه عوارض 63 واحد آن را 
پرداخت نموده است و اکنون نیز 12واحد آن را به صورت سرپوشیده در زیر زمین تامین 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.نموده و مابقی به تعداد 75 واحد کسري پارکینگ اعالم می گردد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود اقدام به تامین پارکینگ رو باز بر روي 
سقف زیرزمین (155 واحد) نموده است * که با توجه به ضوابط زمان پروانه قابل پذیرش 
نبوده و در صورت  پذیرش به سطح تقریبی 5500 مترمربع به عنوان افزایش زیر بنا در 

 .همکف بابت تامین پارکینگ محاسبه می گردد
: توضیحات

.سند تجمیعی ارائه نگردیده است *
برابر خط پروژه شماره 2180-97/11/15 به سطح تقریبی 1143 مترمربع از عرصه وضع 
موجود در حد جنوب و به سطح تقریبی 91 مترمربع از اعیان وضع موجود در حد شمال 

.داراي عقب نشینی است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم بشماره 196328 مورخ 98/10/25 با توجه به  ***
.بررسی صورت گرفته گزارش فوق مورد تایید می باشد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 485,894,000(چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 78.37  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/19 4/98/11150 بدوي حافظ -
آباد-ك 
شهید دانش 
- حجتی

4-1-10508-52-1-0-0 109
4

در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2 3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/87/ مورخه 1397/09/11 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 585.37 مترمربع صادر شده است.سپس 
در تاریخ 97/12/25  به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
765.15 مترمربع با شماره پرونده 654319 اصالح شده است.عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت 

:زیر می باشد
تبدیل همکف به دو باب مغازه به سطح کلی 62.13 مترمربع (مغازه شمالی 29.90 و مغازه  -1

جنوبی 32.23 مترمربع با ارتفاع 3.40)
 اضافه بنا در همکف به سطح 10.77 مترمربع-2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.77 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.77 مترمربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.29 مترمربع -6

تبدیل تراس روباز (آفتاگیر)در همکف و طبقات به بناي مفید به سطح 40 مترمربع ،هر  -7
طبقه 10 مترمربع

(قابل ذکر است آفتابگیر خارج از سطح اشغال بوده اما در پروانه جزء زیربنا محسوب شده 
است.اکنون مالک اقدام به بسته نمودن آفتابگیر نموده و به عنوان زیربناي مفید بهره برداري 

می نماید)
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 6 واحد-8
داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -9

 کسري فضاي باز به سطح 46.73 مترمربع -10
کسري فضاي سبز به سطح 9.40 مترمربع (با توجه به صورتجلسه جدید فضاي سبز به  -11

صورت 10 درصد مساحت باقیمانده)
در صورت پذیرفته نشدن کسري فضاي سبز داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  -12

می باشد
راه ورودي عابر رو از 1.20 به 1.10 کاهش یافته است ***

سطح اشغال از 74.99درصد به 83.37 درصد افزایش یافته است ***
هنگام صدور پروانه به سطح 61.07 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن  ***

.هنگام پایانکار الزامی می باشد
از پارکینگ شماره 6 آزمون عملی بعمل آمده و پارك خودرو صورت گرفته است ***

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

147  0
 

1800000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/26 4/98/11154 تجدید 
نظر

-
بلواربهشتی
-ابتداي 
حمیدیان-م
نبع 

آب(تلمبه 
خانه 
-سابق)

4-2-10235-222-1-0-0 109
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در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري در 
خصوص احداث بدون مجوز بصورت مسکونی به مساحت 792 متر مربع با قدمت سال 

1377 ، ضمن تخفیف و تقلیل جریمه  به یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
128,700,000(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.  

جریمه 792  1
 

162500  , 1377 احداث بناي بدون مجوز

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري در 
خصوص احداث بناهاي اداري (ساختمان اداري .ازمایشگاه . منبع و ایستگاه . پست 
ترانس و سایبان و پست برق و انبار و ساختمان بهره برداري و کارگاه ) با قدمت 
سالهاي1396 و1377 و 1388و 1392 ضمن تخفیف و تقلیل جریمه 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  19,127,457,000(نوزده میلیارد و  یکصد و  بیست و  هفت میلیون و 
 چهارصد و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 10761.8  2
 

1800000  , 1377
 , 1388
 , 1392
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید مکان ارائه  شده به صورت شرکت اداره آب وفاضالب بوده(کپی بنجاق ضمیمه است) 
ومساحت عرصه آن برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به مساحت تقریبی 31793.29 
مترمربع میباشد.همچنین برابر کروکی ارائه شده داراي اعیانات متعددي بوده که متقاضی 

: مدارك وبالمانعی از بابت احداث  آنها ارائه ننموده و به شرح زیر میباشد
نگهبانی به مساحت 31.70 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی یک سال -1

ساختمان اداري  به مساحت 493.90 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 20 سال -2
ساختمان آزمایشگاه در دو طبقه به مساحت کلی  531.20  مترمربع (همکف وطبقه اول -3

هر کدام به مساحت 265.60 مترمربع)با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 سال
ساختمان ایستگاه ومنبع به مساحت  8390 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 -4

سال
پست ترانس به مساحت 135.10 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 5 سال -5

سایه بان ژنراتور به مساحت  53.10 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 5 سال -6
پست برق به مساحت 47 مترمربع  با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 20 سال-7
 انبار به مساحت 35.60 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 20 سال-8

 انباري دیگر به مساحت 14.90 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 20 سال -9
شهرك مسکونی در 5 بلوك کال به مساحت 792  مترمربع (هر بلوك به صورت اعیان  -10
دوبلکسی بوده که مساحت همکف به مساحت  126.60 مترمربع ونیم طبقه به مساحت  

31.80  مترمربع میباشد)با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 20  سال
ساختمان بهره برداري در دو طبقه ،همکف به مساحت 264.30 مترمربع وطبقه اول به -11

مساحت 261.80 مترمربع با مصالح بتنی به قدمت تقریبی 5 سال
ساختمان کارگاه به مساحت 503.20 مترمربع با مصالح فلزي به قدمت تقریبی 20 سال-12
الزم به ذکر است که مدارك وبالمانعی  ازبابت اعیانات وهمچنین اسناك ومدارکی از بابت 
مالکیت پالك فوق ارائه ننموده وحالیه با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به 
شماره 4/97/6639 مورخه 97/06/20 مبنی بر بررسی مجدد پرونده ،که جهت اظهارنظرو 

.اقدامات بعدي تقدیم میگردد.رعایت پارکینگ در فضاي باز میگردد
در ضمن پالك فوق داراي مخزن هوائی آب به مساحت 931.60 مترمربع نیز میباشد که در 
مساحت کاربریها لحاظ نشده است.برابر خط پروژه شماره 2298-745 مورخه 97/09/29 
ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 147 مترمربع در تعریض خیابان 51 متري قرار 
دارد(به مساحت تقریبی 16 مترمربع از عقب نشینی قید شده مربوط به اعیان بوده ومابقی به 

.صورت عرصه میباشد)
برابر تصمیم مجدد اعضاء محترم کمیسیون به شماره هاي 91153 مورخه 98/05/28 وشماره 
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10603 مورخه 98/08/28 مبنی بر بررسی مجدد پرونده ،الزم به ذکر است که برابر مدارك 
ارائه شده از طرف متقاضی وهمچنین متعاقب آن نظریه ارشادي صورت گرفته ، عینا گزارش 
تخلف فوق به جهت ادامه روند مراحل به حضور تقدیم میگردد.کاربري قدیم پالك فوق به 

صورت تاسیسات وتجهیزات بوده است.///ي.ث...98/10/26
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 10603-98/08/27 ،در   ***
خصوص بررسی سال وقوع تخلف با توجه به درخواست متقاضی و اعالم مدیر فنی به جهت 
بازدید و بررسی توسط کارشناس غیر ،اینجانب سید هادي خدمت بین دانا با توجه به بررسی 
مدارك ارائه شده و مشاهده عکس هاي هوایی در سال هاي قبل بدینوسیله سال تخلف به 

: شرح زیر اعالم می گردد
عملیات ساختمانی در سال 86 شروع و در سال 88 سقف بتنی آن نیز به صورت کامل اجرا 
شده است به همین جهت سال وقوع تخلف براي ساختمان ایستگاه ومنبع به مساحت  8390
 مترمربع با مصالح بتنی سال 88 می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 

مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ401,450,000(چهارصد و  یک 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 64.75  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11155 بدوي بلوار -
بهشتی-قلی
زاده-رنجبر

4-3-10355-24-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/43 مورخه 1397/04/30 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 238.99 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول 

 : پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 19.61 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.61 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.61 مترمربع -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.92 مترمربع -4
در قسمتی از حد جنوب ، عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نشده است که با توجه به عدم 
تعبیه بازشو در این قسمت اشرافیتی به پالك مجاور ندارد. سطح اشغال بنا از 69.98 درصد 
به 88.21 درصد افزایش یافته است. برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي کسري حد نصاب 
فضاي باز به سطح 15.32 مترمربع می باشد. همچنین با توجه به اینکه عملیات اجرایی در 
همکف و فضاي باز به اتمام نرسیده الزم است وضعیت فضاي سبز ضروري (حداقل 10% عرصه 
بعد از عقب نشینی) در نقشه هاي معماري نشان داده شود. با توجه به بازدید مشترك و 
آزمون عملی پارك خودرو در محل، پارکینگ رعایت شده است. درخواست گواهی عدم 

/خالف دارند. /ع.ا
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ایوب خوش الحان موضوع گزارش شهرداري منطقه 
4 رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 7,195,836(هفت میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  هشتصد و  سی و  

شش) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 47.38  0.5
 

303750  , 1386 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/06 4/98/11158 بدوي 20متري -
معلولین--اب
وذر

4-2-10156-9-1-0-0 109
7

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

12.9  0
 

303750  , 1386 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 250 
مترمربع (مطابق سند مفروز) مشتمل بر اعیان به صورت ساختمان ویالیی مسکونی می 
باشد. از بابت اعیان مسکونی به مساحت 98 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 15951 مورخه 85/10/28 بوده ، پس از آن اقدام به توسعه بناي مسکونی (برابر نقشه 

:هاي معماري ارایه شده توسط مالک) به شرح زیر نموده است
توسعه بناي مسکونی به سطح 32.62 مترمربع با قدمت سال 86 -1

احداث انباري به مساحت 9.18 مترمربع و سرویس بهداشتی به مساحت 5.58 مترمربع  -2
در حیاط با قدمت سال 86

در زمان وقوع تخلف و در طرح تفصیلی جاري در کاربري مسکونی واقع است. همچنین به 
استناد خط پروژه شماره 879-98/10/23 به سطح تقریبی 9 مترمربع از عرصه و به سطح 

/تقریبی 3.9 مترمربع از اعیان مسکونی در تعریض قرار دارد. /ع.ا
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,404,216,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهار 

میلیون و  دویست و  شانزده هزار )  ریال تأیید می گردد.

جریمه 193  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/10 4/98/11161 تجدید 
نظر

بلوار 
رودباري 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی-خیا
بان 
جوادزاده

4-3-10038-13-1-0-0 109
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/115 موررخه 96/12/16 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به متراژ 622.80  مترمربع که بعد از آن بابت اضافه بنا 
در همکف به مساحت 36.05 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف وعدم خالف به شماره 
649392 مورخه 97/12/26 میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی 
بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندسی حامد صفائی داراي مابه 

:تفاوت به شرح زیر است
کاهش  بنا در طبقه همکف به مساحت  2.01 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 40.54  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  40.54   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 40.54    مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 40.54    مترمربع -5
به مساحت 10.16 مترمربع داراي بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در -6

همکف وطبقه زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)
به مساحت  20.68  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور -7

وتبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقات
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  63.73 درصد بوده وحالیه در وضع موجود  
82.03 درصد بوده که به مقدار 18.30  درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز شده 
است.به مساحت 31.99 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ودر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 18.74 مترمربع داراي کاهش بنا در 
طبقه زیرشیروانی است..با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.با 
توجه به تغییر عرض درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره به 4  متر ،برابر نامه 
معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي  یک 
باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك 

حاشیه اي بوده است).جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/07/11

109
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,116,380,000(دو میلیارد و  یکصد و  شانزده میلیون و  سیصد و  

هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 251.95  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/19 4/98/11165 بدوي -
بهشتی-است
-قامت

4-2-10279-16-1-0-0 109
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/152 مورخ 97/12/16 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی بانضمام یک باب مغازه  به زیربناي کلی 1208.4 
مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله احداث سقف طبقه سوم بوده  و تا 

:این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 52.15 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم  هر طبقه به مساحت 66.6 مترمربع و در مجموع 2-199.8
.متر مربع

تا این مرحله ( احداث سقف طبقه سوم ) فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز  و فضاي باز 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 60% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 77.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله اتمام سقف طبقه سوم 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر وبررسی دقیق فضاي سبز و فضاي باز 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت احداث سرویس بهداشتی  با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3,400,000(سه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2  2
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/26 4/98/11167 بدوي -
استقامت-ج
نب بسیج 
خواهران-ش
قایق

4-2-10089-84-1-0-0 1100
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 246 مترمربع قطعه 2 تفکیکی داراي 
اعیان به صورت 2  طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناء 462.37 مترمربع که 
از بابت آن داراي پروانه ساختمانی به شماره 491 مورخه  86/11/16 وپایانکار به شماره 
50017 مورخه 88/05/28 میباشد.به استناد پایانکار صادره فاقد عقب نشینی میباشد.به 
صورت خالف اقدام به احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت 2 مترمربع به 

قدمت تقریبی 8 سال نموده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد..///ي.ث...98/10/26

1100

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 18,000,000(هجده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

180000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/30 4/98/11168 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
جمهوري - 
نبش کوچه 
 هشتم

4-2-10491-10-1-0-0 1101

در خصوص اعتراض خانم ملیحه هاشم زاده  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-194421 مورخ 98.10.23 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 

74.95 متر مربع بمبلغ 1,349,100(یک میلیون و  سیصد و  چهل و  نه هزار و  یکصد) 
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 74.95  0.1
 

180000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مازاد بر تراکم مجاز بااعمال  ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 43,713,000(چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  سیزده 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 80.95  3
 

180000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

3  0
 

180000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 194421  مورخ 1398.10.23  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 8.271.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4

 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
1,654,200(یک میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  دویست) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 9.19  0
 

180000  , 1375 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/11/30 4/98/11168 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
جمهوري - 
نبش کوچه 
 هشتم

4-2-10491-10-1-0-0 1101

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 1 واحد تجاري و 2 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف یک 
واحد تجاري به مساحت 9.19 مترمربع (با فعالیت صنفی برنج فروشی ) ، یک واحد مسکونی 
به مساحت 63.57 مترمربع و طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت 71.53 مترمربع 
کالً با زیربناي تقریبی 155.9 مترمربع با 100% سطح اشغال با مصالح بتنی با قدمت سال 
: ساخت 1375 احداث نموده که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد

 تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت تقریبی 9.19 مترمربع-1 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت تقریبی  74.95 مترمربع -2

 احداث بناي مسکونی بدون مجوز خارج تراکم به مساحت تقریبی  3 مترمربع -3
 احداث یک طبقه مازاد (طبقه اول) به مساحت تقریبی 77.95 مترمربع -4

دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 1864 مورخ  -5
1397/12/13 به سطح تقریبی 3 مترمربع از اعیان در تعریض خیابان 16 متري و بن بست 6 
متري میباشد ، ضمناً ملک فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/7309 مورخ 
1398/03/21 مبنی بر تخریب میباشد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

میگردد .///.س.ن
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9475 مورخ ***************
1398/05/01 کاربري ملک مذکور در زمان وقوع تخلف در پهنه با کاربري مسکونی با تراکم 

. متوسط قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.74 3100000  , 1392 تجاوز به معابر عمومی 1398/11/07 4/98/11170 تجدید 
نظر

-
احمدگوراب
--ك اله 
وردي

4-1-10648-30-1-0-0 110
2

در خصوص اعتراض   نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2به 1برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

137,702,000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.  

جریمه 44.42  1
 

3100000  , 1392
 , 1398

تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی فوق پروانه ساختمانی روستایی  به شماره 060102133 مورخ 
92/4/18 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 206.5 مترمربع 
صادر گردیده است.(پروانه فوق فاقد اعتبار میباشد).عملیات ساختمانی در مرحله  سفت 
:کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.64 مترمربع که از این مقدار به سطح 1.68 متر -1
مربع به صورت سازه جداساز با قدمت سال 98 (سایبان فلزي ) جهت تامین پارکینگ 

.میباشد
مازاد بر تراکم در طبقات اول و دوم هر طبقه به سطح 6.43 متر مربع و در مجموع 12.86 -2
متر مربع از بابت احداث کنسول به سمت شارع عام.(ارتفاع کنسول در قسمتی به ارتفاع 1.9
 متر از سطح زمین (قسمت راه پله) و در قسمتی دیگر به ارتفاع 2.3 متر از سطح زمین 

میباشد.)
.اضافه بنا به سطح 10.96 متر مربع به جهت احداث راه پله به بام-3

مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي -4
.مفید مسکونی در همکف به مساحت 3.88 متر مربع و طبقات  به سطح 2.08 مترمربع

.پخ بین دوگذر رعایت نگردیده است-5
برابر پروانه صادره باقیمانده حد جنوب بعد از عقب نشینی به طول 7.06 متر بوده لیکن -6

.در وضع موجود به طول 7.25 متر میباشد
همچنین داراي کاهش بنا در طبقات اول و دوم به مساحت کلی 2.1 متر مربع میباشدتا این 
مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 7.07 
متر مربع میباشد.به استناد خط پروژه شماره 2194 مورخ 98/6/11 به سطح 0.58 متر مربع از 
اعیان هر طبقه در تعریض میباشد.(به جهت عدم رعایت پخ بین دو گذر ).قابل ذکر است که 
در زمان صدور پروانه حد غرب منتهی به کوچه بوده لیکن برابر طرح تفصیلی در حد غرب 
کوچه طراحی نگردیده است.) تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد 
سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور 
.استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت خانم خدیجه عسکري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي همزمانسازدر مغازه (همکف) بمساحت 2.65 
مترمربع و توسعه بالکن تجاري به مساحت 10.05 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا 
به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 50,148,000(پنجاه میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 12.7  4
 

180000  , 1375
 , 1388

احداث بناي بدون مجوز 1398/11/30 4/98/11178 بدوي -
نامجو--نب
ش بن بست 
نقدي

4-3-10013-107-1-4-0 110
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به استناد سند اجاره (قطعه 8 تفکیکی) ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 21.4 متربع بوده که از بابت آن داراي بالمانع 2/33/25884 مورخ 76/11/13 و از 
بابت احداث بالکن به مساحت 14 متر مربع داراي مجوز احداث به شماره 2/33/16445 مورخ 
76/9/05 میباشد.حالیه در بازدید مشاهده گردید که مالک بدون مجوز و با قدمت تقریبی 
سال 88 اقدام به توسعه بالکن به مساحت 10.05 متر مربع نموده است.همچنین داراي اضافه 
بنا همزمانساز در طبقه همکف (مغازه) به مساحت 2.65 متر مربع میباشد.فاقد کسري 
پارکینگ میباشد.به استناد خط پروژه شماره 1982 مغازه فوق فاقد عقب نشینی بوده ( به 
سطح تقریبی 4 متر مربع از کل پالك در تعریض میباشد) مغازه فوق فاقد فعالیت صنفی 
میباشد.کاربري پالك در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسکونی و در طرح تفصیلی جدید به 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور پاسخ  ( M112) صورت مختلط تجاري مسکونی
.استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 3 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي تجاري همزمانساز به مساحت 3/55 متر مربع مشارالیه را با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 923,000(نهصد و  بیست و  

سه هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 3.55  2
 

130000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/12/11 4/98/11181 بدوي خ امام -
حسین-کو
چه 
-علیزاده

4-1-10553-36-1-0-0 110
4

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

41.2  0
 

130000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تخلفات صورت گرفته همزمانساز با 
بناهاي احداثی داراي راي بوده ، لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها 
اضافه بناي مسکونی همزمانساز به مساحت 21/32 متر مربع مشارالیه را با ضریب یک 
دوم برابر ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف جریمه بمبلغ 1,385,800(یک 
میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم میگردد.

جریمه 21.32  0.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 4/98/11181 بدوي خ امام -
حسین-کو
چه 
-علیزاده

4-1-10553-36-1-0-0 110
4

توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت  182 مترمربع داراي اعیان خالف ساز 
به صورت یک  طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت 91 مترمربع  ویک واحد تجاري به 
مساحت 16 مترمربع که از بابت آنها داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 7316 مورخه 
75/10/30 وصورت جلسه مورخه 69/10/22 بوده که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف در 
این خصوص میباشد.مغازه فوق فعال فاقد فعالیت شغلی است.برابر خط پروژه شماره 2092 
مورخه 98/10/25 ضمیمه شده پالك فوق به مساحت تقریبی 41.20 مترمربع از وضع موجود 
در تعریض کوچه هاي 6و10 متري قرار دارد(به مساحت 22 مترمربع از عقب نشینی قید شده 

. مربوط به اعیان ومابقی به مساحت 19.20 مترمربع به صورت عرصه است)
برابر کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس محمد علی ابراهیم خانی به مساحت 21.32 
مترمربع داراي بناي مسکونی همزمان ساز وهمچنین به مساحت 3.55 مترمربع داراي اضافه 
بناي تجاري همزمان ساز بوده  که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.کاربري پالك فوق در 

طرح تفضیلی قبلی به صورت مسکونی بوده است.///ي.ث...98/11/02
در خصوص  افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/11/19 4/98/11232 بدوي رشت - 
ااستقامت 
اول - کوچه 
ابوذر - 
کوچه یاسر 
2 - پالك 

18

4-2-10097-3-1-0-0 110
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,330,160,000(دو میلیارد و  سیصد و  سی میلیون و  یکصد و  شصت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 277.4  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/98/17-98/03/25 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
1078.3 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و تا 
: این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 43.86 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.26 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 46.26 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 46.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.26 مترمربع -5
تبدیل تراس روباز (آفتاگیر)در همکف و طبقات به بناي مفید به سطح 48.5 مترمربع  -6

 ،همکف 2.5 مترمربع و هر طبقه 11.5 مترمربع
(قابل ذکر است آفتابگیر خارج از سطح اشغال بوده اما در پروانه جزء زیربنا محسوب شده 
است.اکنون مالک اقدام به بسته نمودن آفتابگیر نموده و به عنوان زیربناي مفید بهره برداري 

می نماید)
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد -7

 کسري فضاي باز به سطح 61.62 مترمربع -8
بدلیل تامین گردش پارك خودرو مورد نیاز، مالک تصمیم به عدم اجراي قسمتی از فضاي  -9
سبز مورد نیاز برابر نقشه هاي پیشنهادي نموده است که از این بابت داراي کسري فضاي 

سبز به سطح 19.33 مترمربع می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 10.37 مترمربع ***

سطح اشغال از 60.12 درصد به 78.68 درصد افزایش یافته است ***
هنگام صدور پروانه به سطح 0.66 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعالیت آن  ***

.هنگام پایانکار الزامی میباشد
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 507,477,600(پانصد و  هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 101.89  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 4/98/11233 تجدید 
نظر

بلوار الکان، 
کوچه 
کارگر2

4-3-10168-56-1-0-0 110
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 4/96/109 مورخ 
1396/12/12به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 524.1 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف  به 
مساحت 29.95 مترمربع داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به 
شماره 4/97/6006 مورخ 1397/04/23 مبنی بر جریمه نقدي و گواهی عدم خالف شماره 
647215 مورخ 1397/11/23 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري است و گزارش 
تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ممهور به ناظر معماري و نقشه برداري 

:ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 2.59 مترمربع ( سطح اشغال از 55  -1

درصد در پروانه ساختمانی به 72 درصد افزایش یافته است.)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 97.62 مترمربع (32.54 مترمربع در هر  -2

طبلقه)
برابر پروانه صادره سه باب انباري در زیرشیروانی جانمایی شده است لیکن در وضع  -3
موجود یک باب انباري در زیرشیروانی و سه باب انباري در پیلوت احداث گردیده است. که 
دو باب انباري داراي اضافه بناي مازاد بر 5 مترمربع به مساحت 1.68 مترمربع می باشد

برابر نقشه هاي ارائه شده حد نصاب فضاي سبز تامین می گردد لیکن به مساحت 10.28  -4
.مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد

برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. سه واحد پارکینگ موردنیاز تامین می گردد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و حد نصاب سرانه فضاي سبز منوط به 
اتمام عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه تجاري همکف 
به مساحت 0.84 مترمربع، توسعه بالکن به مساحت 31.44 مترمربع، تبدیل یک واحد 
تجاري به دو واحد و افزایش ارتفاع مغازه به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و وصول نظریه کارشناسی به 

شماره ش ر-198689 -98/10/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 4،561،500،000ریال، با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلی 
از سوي مالک و شهرداري ارائه نشده به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 912,300,000(نهصد و  دوازده 

میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 218.64  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1398/11/30 4/98/11238 بدوي رشت  
-چمارسرا-
یخسازي--ب
ن بست 4 
-متري

4-2-10417-80-1-0-0 110
7

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 116,250,000(یکصد 

و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/120-97/1127 به صورت یکباب 
مغازه تجاري به سطح 61.25 مترمربع بانضمام بالکن به سطح 60.65 مترمربع مجموعا به 
زیربناي 91.9 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و 
: برابر نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 توسعه بناي تجاري (مغازه در همکف) به سطح 0.84 مترمربع -1
 توسعه بالکن تجاري به سطح  31.44 مترمربع -2

 تبدیل یک واحد تجاري (با بالکن) به دو واحد تجاري -3
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد (یک واحد پارکینگ تجاري هنگام -4

صدور پروانه خریداري شده است)
ارتفاع مغازه به 5.86 متر (از کف تمام شده مغازه 0.21+ متر ) افزایش یافته که ارتفاع  -5

مجاز آن 5.40 متر می باشد
سطح اشغال مطابق پروانه 100 درصد بوده که اکنون نیز به صورت پوشش صد در صدي  **

می باشد
هنگام صدور پروانه به سطح 39.37 مترمربع در تعریض قرار داشته که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
934,813,200(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  دویست)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 114.84  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/19 4/98/11239 بدوي بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 
نسترن

4-3-10116-268-1-0-0 110
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 3 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  

چهار میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/145-97/12/15 به صورت 4 
طبقه در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1041.71 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساهختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخالت به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 48.38 مترمربع که از این مقدار به سطح 32.30 مترمربع به -1
صورت سایبان فلزي غیر همگون با اسکلت ساختمان به جهت تامین پارکینگ می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.08 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.08 مترمربع  -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.08 مترمربع  -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 16.08 مترمربع  -5
احداث یک طبقه مازاد به سطح 209.89 مترمربع در طبقه پنجم -6

داراي سه واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت با سایبان احداثی در  -7
.آیتم شماره 1 ،به جهت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ منتفی می گردد
مازاد بر تراکم به سطح 2.14 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر -8

کسري فضاي باز به سطح 7.71 مترمربع -9
 کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 17.54 مترمربع ***

.برابر نقشه هاي پیشنهادي فضاي سبز رعایت می گردد ***
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده و  با توجه به احداث یک طبقه مازاد ،ابعاد ایستگاه  ***

.مشترك در طبقات رعایت می گردد
انباري هاي شماره 5 و6 به پارکینگ هاي شماره 5 و 10 تعلق می گیرد (عدم وجود راه  ***

عبوري)
سطح اشغال بدون در نظر گرفتن سایبان احداثی در طبقه همکف از 65.33 درصد به  ***

64.99 درصد افزایش یافته است
رعایت عقب نشینی به سطح 1.5 مترمربع در پروانه صادره ،در هنگام پایانکار الزامی  ***

.می باشد
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
**************************************************** 
  مهندس ناظر در خصوص تخلفات فوق به سامانه نظام مهندسی گزارش تنظیم کرده است

***************

110
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي علی فرصتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ( هریک ) به مساحت 1.95 
مترمربع، و تغییر جانمایی (در هرطبقه ) به مساحت 8.97 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 366,912,000(سیصد و  شصت و  شش میلیون و  نهصد و 

 دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.6  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/29 4/98/11242 بدوي بلوار الکان، 
کوچه معین، 
کوچه 
مبرهن2، 
پالك 17

4-3-10242-38-1-0-0 110
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  4/98/28 مورخه 98/04/05 به صورت  4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 694.75 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه چهارم بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  3.54 مترمربع (به مساحت 1.59 مترمربع به صورت سایه  -1

بان متصل به اعیان است)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 1.95  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  1.95 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 1.95  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  1.95 مترمربع -5
به دلیل تغییر جانمائی در همکف وطبقات به مساحت  44.85 مترمربع داراي تخلف -6

میباشد (هر طبقه به مساحت 8.97 مترمربع)
یک واحد کسري پارکینگ دارد(به دلیل اینکه قسمتی از پارکینگ در زیر سایه بان -7
متصل به اعیان میباشد ودر صورت تایید این سایه بان کسري پارکینگ اعالمی منتفی 

میگردد)
به مساحت 3.52 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.سطح اشغال با احتساب راه پله 

وآسانسور ،مطابق پروانه  70.58 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 72.44 درصد بوده که به 
مقدار 1.86 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در 
زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ رو (یک درب 3 متري اضافه شده 
است) ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 
94/03/27 داراي یک باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که در زمان 
پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده است).متقاضی تقاضاي گرفتن عدم خالفی را دارد.جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/10/14
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9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 و در خصوص عقب نشینی  مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل 
نماید

رعایت عقب 
نشینی

30.09  2
 

110000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/16 4/98/11244 تجدید 
نظر

رشت - سه 
راه شهید 
نظري - به 
سمت 16 
متري سمیه 
- نبش 
کوچه فجر

4-3-10264-9-1-0-0 1110

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي تجاري  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با 
توجه به نظریه کارشناسی شماره 194264 مورخ 98.10.23معادل 765,540(هفتصد و  
شصت و  پنج هزار و  پانصد و  چهل) ریال صادر می گردد  و در خصوص عقب نشینی  

مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 44.91  0
 

110000  , 1371 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 16,500,000(شانزده میلیون و  

پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

110000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ  34,804,000(سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  چهار 
هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 158.2  2
 

110000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص احداث 
بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر 
یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,029,940(دو میلیون و  بیست و  نه هزار و  نهصد و  

چهل) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 184.54  0.1
 

110000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهمور به مهر نقشه 
بردار زمینی به مساحت عرصه 144.10 متر مربع داراي اعیان به صورت ساختمان احداثی 2 
طبقه بر روي همکف با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1371 ( به استناد تاریخ نصب کنتور 

: برق ) به شرح زیر میباشد
یکباب مغازه در همکف ( اولین مغازه از سمت غربی ) به مساحت 12 متر مربع در مرحله  -1
بهره برداري بشغل فروش عسل و لبنیات خلخال فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 

 1 * 2 متر مربع از نوع بنر
یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت غربی ) به مساحت 14.75 متر مربع در  -2
مرحله بهره برداري بشغل خدمات برودتی و حرارتی رشید فاقد بالکن و داراي تابلوي 

تبلیغاتی به ابعاد 3 * 0.8 متر مربع از نوع بنر
یکباب مغازه در همکف ( سومین مغازه از سمت غربی ) به مساحت 15.78 متر مربع در  -3
مرحله بهره برداري بشغل قصابی  فاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 3 * 0.8 متر 

 مربع از نوع بنر
اعیان مسکونی در همکف  و سرویس بهداشتی جداساز مجموعا بمساحت 56.26 متر -4

 مربع
اعیان مسکونی در طبقه اول بمساحت 96.23 مترمربع متر مربع و کنسول در ارتفاع  -5
3.45 متري  به سمت شارع عام ( 16 متري سمیه ) بمساحت 7.57 متر مربع و راه پله 

 مشاعی بمساحت 11.27 متر مربع
اعیان مسکونی در طبقه دوم بمساحت 96.23 مترمربع متر مربع و کنسول در ارتفاع  -5
3.45 متري  به سمت شارع عام ( 16 متري سمیه ) بمساحت 7.57 متر مربع و راه پله 

 مشاعی بمساحت 11.27 متر مربع
: لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیرمیباشد

احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 43.13 متر مربع که  -1
.از این مقدار بمساحت 7.57 متر مربع آن کنسول به سمت شارع عام است

 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم در همکف و طبقه اول بمساحت 184.54 متر مربع  -2
 تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه در همکف مجموعا بمساحت 42.53 متر مربع -3

احداث بناي خالف ساز و مازاد بر طبقات مجاز طرح تفضیلی بمساحت 115.07 متر مربع  -4
 در طبقه دوم

داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد  -5
.ضوابط قدیم دارد

به استناد خط پروژه به شماره 2448-1398/06/26 به مساحت 2.38 متر مربع از اعیان 
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تجاري همکف و بمساحت 2.44 متر مربع از اعیان مسکونی همکف و بمساحت 2.59 متر 
مربع از عرصه اختصاصی مسکونی همکف و بمساحت 25.06 متر مربع از اعیان مسکونی در 
طبقات اول و دوم  ( هر طبقه 12.53 متر مربع با احتساب 7.57 متر مربع کنسول به سمت 
شارع عام ) در تعریض خیابان حد شمال و حد غرب و پخ دوگذر قرار دارد. الزم بذکر است 

قبال از بابت اعیانات اعالم شده راي غیابی کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/98/9225-1398/03/18 مبنی بر تخریب صادر شده است.که تاکنون اجراي راي نشده 
است. الزم بذکر است در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی با 

تراکم متوسط قرار داشته است./ر.ي
 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک دوم برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 9,559,200(نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 5.69  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 4/98/11256 بدوي استقامت -
یک-روبرو
ي 

شهرداري-ب
ن بست 
سوم

4-2-10084-57-1-0-0 1111

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی شماره 113مورخه  1393/12/28 وپایانکار ساختمانی 
به شماره 643628 مورخه 96/08/24 به صورت 2 طبقه روي پیلوت +انباري زیرشیروانی کال 
در 3 واحد مسکونی به زیربنا ء 509.02 مترمربع میباشد بعد از پایانکار اقدام به گرفتن 
پروانه توسعه بنا به شماره 4/97/86 مورخه 97/09/10 به صورت احداث یک طبقه مازاد وبه 
متراژ کلی 555.95 مترمربع ومتعاقب آن تقاضاي اصالح پروانه توسعه بنا به شماره 
654383 مورخه 98/09/13 به صورت 3 طبقه روي پیلوت به زیربناء 575.74 مترمربع 
نموده است.حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده وبرابر کروکی نقشه برداري 

: ممهور به مهر مهندس مجتبی یگانه داراي مابه تفاوت به شرح زیر است
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.72 مترمربع-1
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.03 مترمربع-2

به مساحت  0.94 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور -3
وتبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقه 3

با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.جهت اقدامات بعدي 

تقدیم میگردد.///ي.ث...98/10/25
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  طبقات راي به جریمه به مبلغ42,218,400(چهل و  دو میلیون و  

دویست و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.ضمنا راي صادره به انضمام 
راي شماره 4/98/10621 مورخ 98.09.18 می باشد و باید مبلغ این راي  با مبلغ راي 

قبلی (شماره 4/98/10621 مورخ 98.09.18)جمع گردد.

جریمه 7.18  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/11/16 4/98/11260 رسیدگ
ي 
مجدد 
اصالح
ي

رشت - 
رودباري - 
کوچه 
 نورانی

4-3-10002-39-1-0-0 111
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم  راي به جریمه به مبلغ135,273,600(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  
دویست و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر می گرددضمنا راي صادره به 

انضمام راي شماره 4/98/10621 مورخ 98.09.18 می باشد و باید مبلغ این راي  با مبلغ 
راي قبلی (شماره 4/98/10621 مورخ 98.09.18)جمع گردد.

جریمه 20.13  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 78 مورخ 1396/11/03 به 
صورت چهار طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به زیر بناي کلی 693 متر مربع صادر 
گردیده است.همچنین پروانه مرحله دوم به شماره 646562 مورخ 97/01/21 نیز به همین 
صورت و به زیربناي 741.15 متر مربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله بهره 

:برداري بوده  و از بابت تخلفات ذیل
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.38 مترمربع نسبت به پروانه مرحله دوم به دلیل -1

.احداث سرویس بهداشتی در فضاي 2 متر حیاط خلوط سراسري
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.28 مترمربع و در مجموع -2

.141.84 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 138.13 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 11.68 متر مربع-4
اضافه بنا از بابت تبدیل 3 واحد مسکونی به 4  واحد مسکونی در طبقه چهارم به سطح -5

.39.46 متر مربع
داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار نظر 
: واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده از طرف متقاضی داراي

.کاهش بنا در طبقه همکف به سطح 5.76 متر مربع-1
کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 4.89 متر مربع و در مجموع به -2

 .مساحت 19.56 متر مربع
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت  -3
27.31 متر مربع میباشد.(قابل ذکر است از این میزان تخلف ، به مساحت 7.18 متر مربع آن 

به صورت تبدیل و به مساحت 20.13 متر مربع به صورت احداث میباشد.)
از آنجائیکه اتاق فوق کمتر از 35 متر مربع بوده قابلیت یک واحد مسکونی مستقل را 

نداشته و به یکی از واحد هاي مسکونی منضم میگردد.فاقد کسري پارکینگ میباشد.مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به ارائه نقشه مجدد از طرف متقاضی ( براي بار سوم ) داراي اضافه بنا *******
:نسبت به پروانه مرحله دوم صادره و به شرح ذیل میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 1.52 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 47.03 متر مربع و در مجموع -2
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. 141.09 متر مربع
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 137.88 متر مربع-3

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 6.69 متر مربع-4
داراي طبقه مازاد به صورت تبدیل قسمتی از زیرشیروانی به اتاق مسکونی به مساحت -5

.30.41 متر مربع میباشد
قابل ذکر است با توجه به راي هاي  صادره (بدوي ، تجدید نظر و راي اصالحی )داراي مابه 

:التفاوت همزمانساز و به شرح ذیل میباشد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.14 متر مربع-1

کاهش بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 0.25 متر مربع و در مجموع 1  -2
متر مربع

افزایش بنا در طبقه زیرشروانی به مساحت 5.29 متر مربع (از این مقدار به مساحت 2.19 -3
متر مربع به صورت افزایش بنا در طبقه زیر شیروانی (راهپله و آسانسور)  و به مساحت 3.1 

متر مربع به صورت افزایش بنا سوئیت مسکونی در طبقه پنجم میباشد)
همچنین از بابت افزایش طول درب پارکینگ ( از 4 متر به 4.6 متر ) مشمول پرداخت عوارض 
یک واحد  کسري پارکینگ میباشد.قابل ذکر است افزایش طول درب تاثیري در پارك 
***********.حاشیه ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 1 برابرارز ش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار )ریال 

صادرمینماید.

جریمه 25  1
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 4/98/11261 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
افتخاري، 
پشت 
کارخانه 
دخانیات، 
کوچه 

شهریور6

4-1-10367-162-1-0-0 111
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 108,109,800(یکصد و  هشت میلیون و  یکصد و  نه هزار و  هشتصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 70.66  1.5
 

1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 120.88 
مترمربع، می باشد. بابت احداث اعیانات به صورت یک طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک 
واحد مسکونی با زیربناي 127 مترمربع داراي پروانه و پایانکار از بخشداري و پس از آن 
داراي گواهی بالمانع شماره 2/33/96354 مورخ 1391/09/09 می باشد. برابر بازدید به عمل 
آمده متقاضی نسبت به تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 44.33 مترمربع 
اقدام نموده است. هم چنین داراي اضافه بنا به مساحت 26.33 مترمربع در همکف و طبقه 
اول می باشد.  یک واحد کسري پارکینگ دارد.. قدمت تخلفات ساختمانی سال 1391 تخمین 
زده می شود. در طرح تفصیلی سابق فاقد کاربري است. به استناد خط پروژه 1530مورخ 
1398/09/16 به مساحت 8 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه هشت متري واقع شده است.  
حالیه تقاضاي پاسخ استعالم بانک را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

111
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان به مساحت 17.6 مترمربع و 30.15 مترمربع و احداث اعیان به 

مساحت 5.85 مترمربع و 7 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 176,017,500(یکصد و  هفتاد و  

شش میلیون و  هفده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.6  3
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 4/98/11267 بدوي -
منظریه-کو
چه 

گلستانی- 
نبش کوچه 
الله- سمت 
چپ

4-3-10113-4-1-0-0 111
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15.22  0
 

850000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به استناد کی سند مالکیت مفروزي ارائه شده توسط 
متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 311 متر مربع داراي اعیان 
بصورات خانه ویالیی دوبلکسی و سرویس بهداشتی جدا ساز با زیربناي بمساحت حدود 200 
متر مربع که از بابت آن داراي بالمانع بشماره 2/33/42765-1387/10/12 میباشد . لکن در 
وضع موجود و به استناد کروکی نقشه برداري ارائه شده ، مالک اقدام به احداث سایبان در 
حد شمالی ملک به مساحت حدود 17.6 متر مربع (3 * 5.86 متر مربع ) و سایبان دیگر در 
حد جنوبی ملک بمساحت حدود 30.15 متر مربع (10.05 * 3  متر مربع ) با اسکلت فلزي و 
سربندي شیروانی با قدمت حدود 10 سال احداث نموده اند که از بابت آن بالمانعی ارائه 
نگردید و بصورت پارکینگ مسکونی مورد بهره برداري قرار میگیرد. . همچنین اقدام به 
احداث اعیان بدون مجوز جدید بمساحت  5.85 متر مربع ( 3 * 1.95 متر مربع ) و اعیان 
دیگر 7 متر مربع ( 4.1*1.7 متر مربع ) نموده اند . به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ 
ندارد. براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد. حالیه درخواست 

پاسخ به دفتر خانه را دارند. /ر.ي
----------------------------------------------

به استناد خط پروژه بشماره 2355-1397/12/12 بمساحت 15.22 متر مربع از پالك بازدید 
.شده در تعریض کوچه 8 متري در حد شمال و کوچه 12 متري در حد شرق قرار دارد
.در زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است

---------------------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/10789-1398/10/21 ، قدمت اعیان 
بدون مجوز بمساحت 5.85 متر مربع و 7 متر مربع در حدود سال 1387 میباشد. همچنین 
قدمت اعیان بدون محوز سایبان بمساحت 17.6 متر مربع و 30.15 متر مربع نیز در حدود 

.سال 1387 میباشد

111
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 305,827,200(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  

هفت هزار و  دویست) ریال عینا تایید و اصالح میگردد .

جریمه 60.68  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/11/27 4/98/11268 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

-
رازي-قلیزا
ده-مطهري

4-3-10065-8-1-0-0 111
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/74 در تاریخ 97/08/07 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.33 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اسکلت می باشد و با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.17مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.17 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.17 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.17 مترمربع -3

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت  133.15 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.69 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -10
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بر اساس نقشه هاي معماري (با توجه به اینکه بر  -7
اساس پروانه ، مجاز به احداث 2 درب 3 متري بوده حالیه یک واحد پارکینگ را با تعبیه یک 
درب اضافی تامین نموده که موجب حذف پارك حاشیه شده است. لذا یک واحد کسري 

پارکینگ مسکونی دارد)
سطح اشغال بنا از 54.88% در زمان پروانه به 69.9% افزایش یافته است. فضاي باز و فضاي 
سبز برابر ضوابط روز تامین می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد اسکلت بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول 
به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 

/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
-------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10422 مورخه 
98/10/07 مبنی بر تخریب طبقه مازاد می باشد که به این واسطه آیتم هاي افزایش تعداد 
واحد و کسري پارکینگ نیز منتفی شده ، همچنین از بابت سایر آیتم هاي اضافه بنا نیز راي 
به جریمه صادر شده است. تا زمان تنظیم این گزارش اجراي راي نشده و در حال حاضر 
مالک جهت جانمایی پارکینگ ها در همکف نقشه اجرایی دیگري ارایه نموده که در آن پارك 
حاشیه را تامین کرده است. لذا با شرایط این نقشه جدید ، صرفا با اخذ عوارض درآمدي یک 
واحد پارکینگ ، تعداد مورد نیاز پارکینگ تامین خواهد شد. سایر موارد تخلف کماکان به 

/قوت خود باقیست. /ع.ا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، عقب نشینی عرصه واعیان مقرر 
گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

11.5  0
 

219375  , 1383 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/28 4/98/11278 بدوي رشت بلوار 
افتخاري-ك
وچه پور 
باقر-کوچه 
26 فرعی 
اول

4-1-10511-1369-1-0-0 111
6

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 2,302,999(دو میلیون و  سیصد و  دو هزار و  

نهصد و  نود و  نه) ریال صادر می گردد.

جریمه 104.98  0.1
 

219375  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 9,569,138(نه میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار و  

یکصد و  سی و  هشت)  ریال صادر می گردد. 

جریمه 21.81  2
 

219375  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه دوبلکسی و محوطه بر روي عرصه داراي 
خط عادي که مساحت آن برابر کروکی ارائه شده 105.20 مترمربع اعالم شده است.اعیان آن 
بدون مجوز با مصالح بلوکی و کالف افقی و عمودي با قدمت سال 83 (باستناد فیش برق 
: پیوستی)احداث شده است.برابر کروکی ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

به سطح 21.81 مترمربع خارج از تراکم -1
 به سطح 104.98 مترمربع داخل تراکم -2

کسري پارکینگ ندارد ***
.درب پارکینگی رو به شارع عام باز می شود ***

در حد جنوب رو به پالك مجاور ،که در وضع موجود به صورت زمین کشاورزي می  ***
.باشد، پنجره دارد و به آن پالك مشرف می باشد

.قسمتی از پالك تعرفه شده فاقد دیوارگذاري می باشد ***
کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت تجاري متمرکز و در طرح تفصیلی  ***

.جدید به صورت مسکونی می باشد
باستناد خط پروژه شماره 2087-98/11/05 به سطح 11.5 مترمربع در تعریض بن بست 8 
متري حد شمال و به سطح 0.5 مترمربع در حریم نهر جاري حد غرب قرار دارد.اکنون 
متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم نجمه کاظم پور مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 

108.75  مترمربع در مرحله پیلوت و در حد تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده 
مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
ارزش معامالتی به مبلغ  33,712,500 (سی و  سه میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار و  

پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 108.75  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/15 4/98/11285 بدوي رشت-بلوار 
افتخاري-ج
اده 

فومن-تخته 
سه ال

4-1-10632-229-1-0-0 111
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1.32  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما  مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت 180 مترمربع بوده و در وضع 
موجود شامل اعیانات (در مرحله پیلوت) به زیربناي کلی 108.78 مترمربع  با قدمت سال 98
 با مصالح بتنی احداث گردیده است.استناد خط پروژه شماره 427 مورخ 98/11/08 به سطح 
1.32 متر مربع از عرصه در تعریض قرار دارد.کل اعیانات داخل تراکم میباشد.حالیه مالک 
درخواست صدور پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
درخصوص  خارج از تراکم ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,631,528,000(دو میلیارد و  ششصد و  سی و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 424.44  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 4/98/11287 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان - 
--دالور

4-3-10328-2-1-0-0 111
8

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري، مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 
در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-203159 مورخ 
98/11/03 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گرددو با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي، از باب داخل تراکم  به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
65,289,100(شصت و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  نه هزار و  یکصد) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 210.61  2
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 4/98/11287 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان - 
--دالور

4-3-10328-2-1-0-0 111
8

در خصوص کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه 

و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکباب ساختمان به صورت سه طبقه بر روي پیلوت بدون مجوز بر 
روي عرصه داراي خط عادي که مساحت عرصه آن باستناد نقشه برداري ارائه شده 131.57 
مترمربع اعالم شده است.داراي اعیان بدون مجوز به صورت یکباب ساختمان به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 424.44 مترمربع با قدمت سال 93 

: می باشد که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
 داخل تراکم به سطح 210.61 مترمربع -1

 خارج از تراکم به سطح 213.83 مترمربع-2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3

باستناد خط پروژه 1338-98/04/22 (عالوه بر عقب نشینی صورت گرفته توسط مالک) به 
سطح 1 مترمربع از اعیان هر طبقه نیز در تعریض کوچه 8 متري حد شمال قرار دارد.مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجها به نامه شماره 208933 مورخ 98/11/12 
شهرداري مبنی بر سهو  قلم در اعمال محاسبه جریمه در بند یک و بند سه ، لذا با 

مالحظه سوابق باستناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص محاسبه متراژ 
و جریمه اعالمی به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی حسب نظریه کارشناس طی شماره 178928 مورخ 98/10/3 

بمبلغ  782,000,000(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون )  ریال راي اصالحی صادر و اعالم 
میگردد .

جریمه 37.88  0
 

3100000  , 1398 1398/11/27 بالکن خارج از حد مجاز 4/98/11291 اصالح
ي 
بدوي

رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - 
روبروي 
 مسجد

4-2-10396-3-1-0-0 111
9

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع راي به جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد 

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/82 مورخ 1397/09/06
به صورت یک باب ساختمان تجاري مشتمل بر دو باب مغازه به انضمام بالکن با زیربناي 
129.97 مترمربع می باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و 

:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
تبدیل پیلوت جهت پارکینگ به مغازه به مساحت 15.66 مترمربع و افزایش تعداد مغازه ها -1

از دو باب به سه باب
توسعه بنا در بالکن تجاري به مساحت 22.22مترمربع -3

دو واحد کسري پارکینگ تجاري -4
قدمت تخلفات ساختمانی سال جاري می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي 

متقاضی، عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت گردیده است.. حالیه تقاضاي گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر  راي به اخذ جریمه 
برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 1,591,920(یک میلیون و  پانصد و  نود و  یک 

هزار و  نهصد و  بیست) ریال صادر می گردد.

جریمه 176.88  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/28 4/98/11309 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
-ك چهارم

4-2-10291-60-1-0-0 112
0

با توجه به محتویات پرونده وعدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
راي به اخذ جریمه به مبلغ 2,961,600(دو میلیون و  نهصد و  شصت و  یک هزار و  

ششصد)  ریال صادر می گردد. 

جریمه 16.62  2
 

90000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، و عقب نشینی عرصه واعیان 
مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

21  0
 

90000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/28 4/98/11309 بدوي رشت - 
حمیدیان - 
-ك چهارم

4-2-10291-60-1-0-0 112
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه دوبلکسی و محوطه بر روي عرصه به 
مساحت 199.40 مترمربع برابر سند که بدون مجوز با قدمت سال 73 (به پیوست فیش برق ) 
با مصالح آجري احداث شده است.داراي اعیان به صورت یکباب خانه دوبلکسی و یکسرویس 
بهداشتی جداساز بوده به سطح 176.88داخل تراکم و به سطح 16.62 خارج از تراکم می 
باشد.کسري پارکینگ ندارد باستناد خط پروژه شماره 988-98/11/05 به سطح 21 مترمربع 
از اعیان در تعریض کوچه 14 متري حد شرق قرار دارد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی 
جدید و قدیم به صورت مسکونی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1/25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 94,080,000(نود و  چهار میلیون و  هشتاد هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 22.4  1.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/11 4/98/11316 بدوي یخسازي-گل
شن-10 
-متري

4-2-10417-29-1-0-0 112
1

در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي 
اعاده به وضع سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا، مورد در شمول 
هیچ یک از مصادیق مندرج ماده  100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و 

کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/98/30 مورخه 98/04/06 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناء 462.05 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اسکلت(سقف طبقه سوم)بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  5.60 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  5.60 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  5.60 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 5.60 مترمربع 4

افزایش تعداد واحد ها از 1 به 3 واحد مسکونی (رعایت پارکینگ میگردد) -5
سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 79.97 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 84.31 درصد بوده که به مقدار 4.34 درصد افزایش یافته است.رعایت پارکینگ 
میگردد.رعایت فضاي سبز شده است. به مساحت 22.57 مترمربع رعایت فضاي باز نشده 
است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها 
وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد 
بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به 
درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.در ضمن الزم به ذکر است که اضافه بناي فوق در حد 5 درصد 
میباشد.///ي.ث...98/11/12

112
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن  ضمن نقض راي بدوي با 

ضریب1.5برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  
پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 4/98/11318 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
شهید نظري 
انتهاي 
خیابان نبش 
کوچه 
قاسمیه

4-3-10292-18-1-0-0 112
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف   با ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 45,880,000(چهل و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.4  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 199698 مورخ 98.10.30 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف از بابت تبدیل پیلوت به تجاري و افزایش 
واحد  را به مبلغ 963990000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

192,798,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 46.36  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1398/12/14 4/98/11318 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
شهید نظري 
انتهاي 
خیابان نبش 
کوچه 
قاسمیه

4-3-10292-18-1-0-0 112
2

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/90 مورخ 1397/09/13
 به صورت دو طبقه روي پیلوت و مغازه با زیربناي 343.85 مترمربع می باشد. برابر بازدید به 
عمل آمده عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري بوده و گزارش تخلفات ساختمانی برابر 

:نقشه هاي ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.4 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 8.33 مترمربع و افزایش تعداد مغازه ها از یک باب به -2
دو باب

.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -3
شایان ذکر است تا این مرحله خالفی در طبقات مشاهده نگردید. حد نصاب فضاي باز تامین 
می گردد.  ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت عقب 
نشینی و تامین پارکینگ ها و تامین فضاي سبز، منوط به التمام عملیات ساختمانی است. 
حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور 

.ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 50.6مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 194740مورخ 98.10.23و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

10,626,000(ده میلیون و  ششصد و  بیست و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 50.6  0.1
 

2100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11319 بدوي رشت - 
احمدگوراب 
- خیابان 
شهروند - 
کوچه مهر 
7-فرعی 
پنجم - 
روبروي 
سوپرمارکت 
رضا

4-1-10367-603-1-0-0 112
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه مشتمل بر یک واحد 
مسکونی با زیربناي تقریبی 50.6 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي عرصه 
فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 75 مترمربع (به استناد نقشه هاي معماري ارائه 
شده از سوي متقاضی) احداث گردیده است. ساختمان در حال بهره برداري است. قدمت 
احداث بنا سال 1394 تخمین زده می شود. یک واحد کسري پارکینگ دارد.دو متر عرض 
سراسري حیاط خلوت رعایت نشده است لیکن با توجه به یک طبقه بودن ساختمان، اشرافی 
به پالك مجاور ندارد. به استناد خط پروژه 1530 مورخ 1398/08/27 به مساحت 1.36 
مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري واقع شده است. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم 
.موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
115635 مورخ98.7.2کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1866200000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 373,240,000(سیصد و  هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  

چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.33  0
 

3100000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1398/12/14 4/98/11320 بدوي رشت - 
بلوار 

حمیدیان -  
جمهوري 
اول - کوچه 
اول سمت 
چپ -  نبش 
کوچه اول

4-2-10257-18-1-0-0 112
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 7,957,600(هفت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي 
تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 25.88  2
 

110000  , 1371
 , 1374
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11320 بدوي رشت - 
بلوار 

حمیدیان -  
جمهوري 
اول - کوچه 
اول سمت 
چپ -  نبش 
کوچه اول

4-2-10257-18-1-0-0 112
4

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه همزمانساز 
تجاري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی 
بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,906,888(دو میلیون و  نهصد و  

شش هزار و  هشتصد و  هشتاد و  هشت) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 3.19  3
 

303750  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده عرصه برابر سند مالکیت به مساحت 206 مترمربع قطعه 23 تفکیکی داراي  
اعیان دو طبقه در دو واحد مسکونی و4 واحد تجاري که از بابت اعیان دو طبقه به زیربناء 
239.30 مترمربع در یک واحد مسکونی ویک واحد تجاري(به مساحت 20 مترمربع)داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخه 70/03/21 وپایانکار 1769 مورخه 71/02/26 بوده وبعد 
از پایانکار از بابت تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه به مساحت 24 مترمربع داراي صورت 
جلسه کمیسیون ماده صد به شماره 3100 مورخه 73/07/10 واز بابت تبدیل پارکینگ به یک 
واحد مسکونی به مساحت 52 مترمربع ویک واحد کسري پارکینگ داراي صورت جلسه 
کمیسیون ماده صد به شماره 6396 مورخه 74/10/19 بوده وهمچنین از بابت تبدیل 

پارکینگ به یک واحد تجاري دیگر به مساحت 15 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2870 مورخه 81/04/09 بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم 
میگردد.حالیه با توجه به احداث یک واحد تجاري دیگر در حیاط وکروکی نقشه برداري 
: ممهور به مهر مهندس کریم قربانی نژاد داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد

به مساحت 13.33مترمربع احداث یک واحد تجاري خالف ساز دیگر در محوطه(فعال -1
استفاده آن به صورت جایگاه خودپرداز بانک است)

به مساحت 3.19  مترمربع اضافه بناي همزمان ساز 3 واحد تجاري قبلی-2
به مساحت 9.42 مترمربع اضافه بناي همزمان ساز سوئیت در همکف-3

 به مساحت 1.28 مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی به قدمت تقریبی 1 سال-4
به مساحت 13.64 مترمربع به صورت اضافه بناي همزمان ساز در همکف-5

چهار باب کسري پارکینگ تجاري دارد-6
به مساحت 1.54 مترمربع به اضافه بناي همزمان ساز در طبقه اول-7

مغازه به مساحت 18.62 مترمربع به شغل مشاور امالك وداراي تابلو به مساحت  0.15 
مترمربع وبه ارتفاع 0.30 متر بوده ومغازه به مساحت 28.16 مترمربع به شغل حلیم فروشی 
وداراي تابلو به مساحت 2.50 مترمربع وبه ارتفاع 1 متر بوده ومغازه به مساحت 15.41 
مترمربع به شغل آرایشگري مردانه وداراي تابلو دیجیتالی به مساحت 0.15 مترمربع وبه 
ارتفاع 0.30 متر بوده ومغازه جدید احداث به مساحت 13.33 مترمربع به صورت خودپرداز 

.بانک بوده وداراي تابلو به مساحت 1.40 مترمربع وبه ارتفاع 0.70 متر میباشد
برابر خط پروژه شماره 623 مورخه 97/08/07 پالك فوق به مساحت تقریبی 0.68 مترمربع 
از عرصه وبه مساحت تقریبی 9.62 مترمربع از اعیان در تعریض خیابان هاي 12 و16 متري 
قرار دارد(به مساحت 5 مترمربع از عقب نشینی اعیان ذکر شده مربوط به تجاري نوساز 

.میباشد)
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/98/8823 مورخه 98/05/05 مبنی 

112
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بر بررسی مجدد در خصوص کسري پارکینگ اعالمی ،الزم به ذکر است که برابر بررسی 
مجدد پرونده به دلیل اینکه پالك فوق به صورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی ویک واحد تجاري پایانکار دریافت نموده وکلیه تخلفات تبدیل پیلوت به 2 باب 
تجاري دیگر وهمچنین تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی ،فقط یک باب کسري پارکینگ 
مسکونی جریمه شده است وهر گونه تخلف بعد از اخذ پایانکار (برابر نامه معاونت محترم 

شهرسازي ومعماري )میبایست برابر ضوابط روز کسري پارکینگ اعالم گردد ،بنابراین عینا 4
 باب کسري پارکینگ تجاري اعالمی صحیح بوده که جهت اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.در ضمن با توجه به اینکه تخلف جدید در طرح تفضیلی جدید رخ داده بنابراین 

(تجاري مسکونی)میباشد.///ي.ث...M114 98/05/20 کاربري همان
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (طبقه مازاد ) با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 600,852,000(ششصد میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 71.53  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/14 4/98/11321 بدوي امام -
خمینی-حم
یدیان-سوپ
ر باران

4-2-10237-16-1-0-0 112
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح همزمانساز تجاري  
مساحت 0.1 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,344,000
(یک میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 1.  4
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/111 مورخه 96/12/13 به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام یک باب مغازه به زیر بناي کلی 395.4 مترمربع که از بابت 
اضافه بنا در همکف به سطح 21.80 مترمربع وتوسعه بناي تجاري به سطح 44.65 مترمربع 
(به صورت تبدیل پیلوت به تجاري)و تبدیل واحد مسکونی طبقه اول به بالکن تجاري به 
سطح 98.78 مترمربع و اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم به سطح 33.65 مترمربع و اضافه 
بنا در زیر شیروانی به سطح 6.54 مترمربع ومازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 0.67 (به 
دلیل احداث انباري باالي 5 متر )و دو واحد کسري پارکینگ تجاري (یک واحد کسري 

پارکینگ در زمان صدور پروانه پرداخت نموده است)داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
4/97/7119 مورخه 97/08/29(که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است)ومتعاقب آن 
داراي گواهی عدم خالف به شماره 651455 مورخه 98/07/16 به زیربناء 453.51 مترمربع 
میباشد.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده 

: ممهور به مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر است
به مساحت 71.53 مترمربع به صورت احداث یک طبقه مازاد به صورت یک واحد  -1

مسکونی
به مساحت  0.10 مترمربع تبدیل بناي مسکونی به بالکن تجاري(همزمان ساز) -2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد-3
به مساحت 15.73 مترمربع داراي کاهش بنا به دلیل عدم اجراي انباري وراهرو آن در طبقه 
زیرشیروانی دارد.در پروانه صادره بدون آسانسور بوده وحالیه داراي آسانسور در همکف 
وطبقات است.متقاضی برابر درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار را دارد.مغازه 

فوق داراي فعالیت شغلی پارچه فروشی است.جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/08/14

112
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 432,096,000(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.3  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11335 بدوي -
حمیدیان-ب
هار-بن 
بست دوم

4-2-10235-113-1-0-0 112
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/113 مورخه 97/11/02 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 578.75 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 14.82  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  14.82   مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  14.82   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  14.82   مترمربع 4

به مساحت  5.02 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید

رعایت فضاي سبز وباز شده است.کسري پارکینگ ندارد.سطح اشغال با احتساب راه پله 
وآسانسور ،مطابق پروانه 64.17 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 71.43 درصد بوده که به 
مقدار 7.26 درصد افزایش یافته است.تعداد واحد هاي مسکونی یک واحد کاهش یافته 
است.به مساحت 8.63 مترمربع بناي زیرشیروانی کاهش یافته است.با توجه به عدم اجراي  
کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 
بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه 
برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول 
کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه 

شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/11/02
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی به شرح احداث یک باب مغازه بدون مجوز، با توجه به 
محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 
استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با 

عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-186721 مورخ 98/10/12 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، 
لذا با توجه به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-211342-98/11/14 مبنی بر تعیین  
ارزش سرقفلی به مبلغ 8،347،500 ریال به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,669,500(یک 
میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 31.5  0
 

50000  , 1359 احداث مغازه بدون مجوز 1398/11/30 4/98/11336 بدوي رشت - به 
سمت 16 
متري سمیه 
- روبروي 
کوچه حسن 
حقیقی

4-3-10340-23-1-0-0 112
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کروکی ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
حدود 31.5 متر مربع و داراي اعیان بصورت یکباب مغازه خالف ساز با اسکلت بلوك سیمانی 
با قدمت در سال 1359 ( به استناد تاریخ نصب کنتور ) با پوشش 100 درصد در عرصه در 
مرحله بهره برداري بشغل قالی فروشی فاقد تابلو میباشد . به استناد ضوابط قدیم کسري 
پاکینگ ندارد .داراي پرونده جاري استعالم صنفی بشماره 643196 میباشد.  به استناد خط 
پروژه بشماره 314-1398/06/31 عقب نشینی ندارد.  در زمان وقوع تخلف ( طرح تفضیلی 

قدیم ) در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است./ ر.ي

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
86,529,600(هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.11  1
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11349 بدوي جاده -
فومن--امام 
حسین

4-1-10530-33-1-0-0 112
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با توجه به راي اعاده واحد هاي مسکونی به حالت پروانه کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/157-97/12/18به صورت سه 
طبقه بر روي پیلوت که پیلوت داراي مغازه با بالکن در نیم طبقه ،که نیم طبقه داراي 
مسکونی نیز می باشد ،به زیربناي کلی 669.85 در یک واحد تجاري و سه واحد مسکونی 
(نیم طبقه با طیقه اول تشکیل یک واحد را می دهند)صادر گردیده است.عملیات ساختمانی 
در مرحله نازك کاري می باشد و تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا 

: به صورت زیر می باشد
اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به سطح 3.35 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 3.85 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 3.85 مترمربع -4
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 3.85 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.71 مترمربع -6

 مازاد بر تراکم به سطح 0.5 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در زیرشیروانی -8
افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -9

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -10
 کسري فضاي باز به سطح 12.33 مترمربع -11

به سطح 3.18 مترمربع در نیم طبقه کاهش دارد ***
.برابر نقشه هاي پیشنهادي فضاي سبز رعایت می گردد ***

پروانه صادره فاقد عقب نشینی بوده است ***
سطح اشغال از 69.98 درصد به 72.01 درصد افزایش یافته است ***

رعایت ارتفاع پیلوت و دیوار حایل بام و کاشت درخت به تعداد واحد ها هنگام پایانکار 
الزامی می باشد..اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

112
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 609,100,800(ششصد و  نه میلیون و  یکصد هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 90.64  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11366 بدوي دروازه 
الکان-جاده 
الکان--مس
عودي

4-3-10148-75-1-0-0 112
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/96/116 مورخ 96/12/16 به صورت 4
 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1146.25 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.57 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 16.57 مترمربع و در مجموع -2
.66.28 متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف به سطح 1.49 و طبقات به سطح 5.88 مترمربع میباشد

مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.42 متر مربع از بابت احداث انباري باالي -4
.5 متر مربع

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه ( بدون احتساب راه پله و آسانسور)  55% بوده حالیه داراي سطح اشغال 
به میزان 59.95% میباشد.برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
قابل ذکر است به جهت افزایش طول درب پارکینگ از 7 متر به 8.5 متر مشمول پرداخت 
عوارض درآمد  2 واحد کسري پارکینگ میباشد.(زمان صدور پروانه پارك حاشیه رعایت 

نگردیده بود.)

112
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث سایه بان به 
مساحت 2.53 متر مربع و اضافه بناي طبقات، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا 
راي بدوي با جریمه به مبلغ 74,131,600(هفتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  یک 

هزار و  ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.4  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/03 4/98/11372 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 
رودباري - 
کوچه 
 رجایی

4-3-10031-32-1-0-0 113
0
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/26 مورخه 97/03/19 واصالح پروانه 
به شماره 4/97/26 مورخه 98/02/19 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 
زیربناء 481.25 مترمربع  بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی  بوده 
وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر 

:  مهندس حسین یگانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  6.43 مترمربع به صورت احداث دو  بارانداز متصل به  -1

اعیان به جهت استفاده آن براي پارکینگ
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 0.67  مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  0.67   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  0.67   مترمربع 4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد بر پروانه به مساحت  107.92 مترمربع -5
به مساحت 1.06 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري ها در طبقه -6

زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)
به مساحت  7.80 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در همکف وطبقات
 افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد مسکونی -8

داراي دو باب کسري پارکینگ میباشد(در صورت قبول بارانداز ها ،دو باب کسري -9
پارکینگ اعالمی منتفی میگردد)

به مساحت 20  مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 20.65 مترمربع رعایت فضاي باز 
نشده است.در ضمن به دلیل اینکه تراس حد جنوبی به طول 1.90 متر از پالك همسایه حد 
شرقی فاصله دارد وکمتر از حد مجاز بوده بنابراین در کل طبقات داراي اشرافیت به این حد 
میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 71.70 درصد بوده وحالیه 
در وضع موجود 75.95 درصد بوده که به مقدار 4.25 درصد افزایش یافته است.به مساحت 
0.03 مترمربع کاهش بناي پیلوت وبه مساحت 0.01 مترمربع کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی 
دارد(مجموعا 0.04 مترمربع) مترمربع با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص 
ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در 
زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم 

. خالف را دارد
برابر تصمیم اعضاء محترم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10700 مورخه 98/09/24 
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مبنی بر اینکه مساحت دو سایه بان به صورت جداگانه در متن گزارش قید گردد که الزم به 
ذکر است که سایه بان حد جنوب شرقی به مساحت 2.53 مترمربع ومساحت سایه بان حد 
.جنوب غربی به مساحت 3.90 مترمربع میباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد

از بابت گزارش فوق داراي راي تجدید نظر به شماره 4/98/11372 مورخه 98/12/03 مبنی بر 
تخریب یک طبقه مازاد وکاهش تعداد واحد ها مطابق پروانه وتخریب یکی از سایه بان ها  
بوده ومابقی به صورت جریمه است که فعال راي تخریب اجرا نشده وپرونده فقط به جهت 

محاسبه عوارض درآمدي به این واحد ارسال شده است.///ي.ث...98/12/21

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

104.4  0
 

3360000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1398/11/28 4/98/11378 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه 56- 
رازقی 5 - 
داخل کوچه 
- سمت 
راست - 
جنب پالك 

17 

4-2-10625-6-1-0-0 113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 5 طبقه روي پیلوت در 4 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف پیلوت 
به مساحت 125.01مترمربع و طبقات اول و دوم هر کدام در 1 واحد مسکونی به مساحت 
125.01 مترمربع  و طبقات سوم و چهارم بصورت طبقات مازاد هر کدام در یک واحد 
مسکونی به مساحت 125.01 مترمربع و طبقه پنجم بصورت طبقه مازاد به مساحت 54.41 
مترمربع منضم به واحد طبقه 4 ( که از این مقدار به سطح 33.2 مترمربع بصورت تراس 
روباز) میباشد کالً با زیربناي 711.18 مترمربع با مصالح بتنی در مرحله نازك کاري در حال 

: احداث میباشد که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
احداث بناي مسکونی بدون مجوز داخل تراکم به مساحت 260.33 مترمربع -1
احداث بناي مسکونی بدون مجوز خارج تراکم به مساحت 146.42 مترمربع -2

احداث بدون مجوز یک طبقه مازاد مسکونی در طبقه سوم خارج تراکم به مساحت  -3
125.01 مترمربع

احداث بدون مجوز یک طبقه مازاد مسکونی در طبقه چهارم خارج تراکم به مساحت  -4
125.01 مترمربع

احداث بدون مجوز یک طبقه مازاد مسکونی در طبقه پنجم خارج تراکم به مساحت  -5
54.41 مترمربع ( که حداقل مساحت یک واحد آپارتمان را ندارد)

کسري پارکینگ ندارد ( طبق نقشه ارائه شده) -6
متر عرض حیاط خلوت بصورت سرتاسري رعایت گردیده و به استناد خط پروژه (ضمیمه  2
پرونده) به شماره 2021 مورخ 1398/09/10 به سطح تقریبی 17.4 مترمربع از اعیان ملک 
مذکور در هر طبقه در تعریض قرار دارد ، ضمناً ملک مذکور داراي راي کمیسیون بدوي ماده 
صد به شماره 4/98/10215 مورخ 1398/07/13 مبنی بر تخریب میباشد ، مراتب جهت 

اقدامات بعدي تقدیم میگردد. ///.س.ن

113
1

با توجه به گزارش کارشناس و جریمه سایبان لذا کسري پارکینگ منتفی اعالم می 
گردد . 

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/14 4/98/11386 بدوي شهرك -
مصطفی 
--خمینی

4-3-10036-12-1-0-0 113
2

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده و با توجه به جریمه طبقه 

مازاد ،  لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن 
اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد  با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 1,582,492,800(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  دو 
میلیون و  چهارصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 240.04  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11386 بدوي شهرك -
مصطفی 
--خمینی

4-3-10036-12-1-0-0 113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/33 مورخه 97/03/27  به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی +انباري زیرشیروانی به زیربناء 538.49 مترمربع  
بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از 
تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي  به شرح 

:  زیر میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت  25.90 مترمربع (به مساحت 5.56 مترمربع از آن به  -1

صورت احداث سایه بان متصل به اعیان به جهت استفاده پارکینگ است)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 20.34 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  20.34 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 20.34 مترمربع- 4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد  به مساحت 141.59 مترمربع -5
به مساحت 6.37 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در همکف -6

وزیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)
به مساحت 5.16  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7

بناي مفید در همفک وطبقات
 افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد مسکونی -8

داراي دو واحد کسري پارکینگ میباشد(الزم به ذکر است که در صورت تایید سایه بان -9
مبنی بر جریمه کسري پارکینگ اعالمی منتفی میگردد)

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 64.49 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 78.27 درصد بوده که به مقدار  13.78 درصد افزایش یافته است. رعایت فضاي سبز 
میگردد. به مساحت 16.36 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.به مساحت 12 مترمربع 
داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن 

عدم خالف  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/07/14

113
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 111.3مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 73994 مورخ 98.11.27 (دفتر خانه ) و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 1,001,700(یک میلیون و  یک هزار و  هفتصد) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 111.3  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/11405 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام، 
کوچه شهید 
خوش 
مسلک، 
انتهاي 
کوچه شینم 

3

4-2-10433-7-1-0-0 113
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنابصورت سایبان  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
3,469,500(سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.7  1.5
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,375,000(سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

90000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 159 
مترمربع، مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 103مترمربع و سرویس بهداشتی 
در حیاط به مساحت تقریبی 2 مترمربع و سایبان فلزي جهت سرپوشیده کردن ایوان به 
مساحت تقریبی 32 مترمربع می باشد. بابت احداث اعیانات سوابقی یافت نگردید و به 
استناد سوابق انشعاب برق، قدمت احداث بنا سال 1373 تخمین زده می شود. یک واحد 
کسري پارکینگ دارد.  به استناد خط پروژه 722 مورخ 1398/10/01 فاقد عقب نشینی است. 
به استناد طرح تفصیلی قدیم در کاربري فضاي سبز واقع شده است. حالیه تقاضاي پاسخ 
.استعالم دفترخانه را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

82.5 3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1398/12/19 4/98/11408 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
صف سر - 
کوچه 
 -شربتی

4-2-10336-15-1-0-0 113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 108,128,000(یکصد و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست 
و  هشت هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 8.72  4
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1398/12/19 4/98/11408 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
صف سر - 
کوچه 
 -شربتی

4-2-10336-15-1-0-0 113
4

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 6,898,163(شش میلیون و  هشتصد و  نود و  هشت 

هزار و  یکصد و  شصت و  سه)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 7.57  2
 

455625  , 1384
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احترما مکان بازدید شده یکباب ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت (پیلوت به صورت 
مسکونی و یکباب مغازه )به زیر بناي کلی 385.88 مترمربع بر روي عرصه به مساحت 
144.41 متر مربع مطابق سند ارائه شده می باشد.از بابت احداث ساختمان مسکونی به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت بر روي عرصه نسقی به مساحت کلی 379.40 مترمربع داراي 
راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4628-84/04/06 بوده و سپس از بابت احداث 
یکباب سرویس بهداشتی به مساحت 1.5 مترمربع در حیاط خلوت و تبدیل 21 مترمربع از 
پیلوت به مغازه و همچنین تبدیل 53 مترمربع از پیلوت به مسکونی و یک باب کسري 
پارکینگ داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 21204-86/12/01 و سوابق در 
واحد خالف و درآمد و بالمانع شماره 4/33/635875-95/06/15 می باشد.طی بازدید بعمل 

: آمده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
توسعه مغازه به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 8.72 مترمربع با قدمت سال 94 -1
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 3.07 مترمربع به صورت همزمانساز با راي کمیسیون  -2

ماده صد سال 86
اضافه بناي مسکونی به سطح 4.5 مترمربع به صورت همزمانساز با راي کمیسیون ماده  -3

صد سال 84
یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -4

دو متر عرض سراسري حیاط خلوت رعایت نگردیده است لذا به پالك حد جنوب داراي  ***
اشرافیت می باشد ،قابل ذکر است این موضوع در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد به 
صورت عدم رعایت دو متر عرض سراسري حیاط خلوت به عنوان اضافه بناي مجازي گزارش 

 .شده است
ارتفاع پیلوت رعایت نشده است ***

دیوار پیرامون پالك اجرا نشده است ***
.درب دوم مغازه بر پخ دو گذر باز می شود ***

مغازه فوق به شغل خواربار فروشی داراي فعالیت صنفی بوده و فاقد بالکن و تابلو می  ***
.باشد

.نقشه برداري تایید نظام ارائه نشده است ***
برابر نقشه برداري ارائه شده طول ضلع حد شرق در وضع موجود 9.20 بوده  که در سند  ***
7.93 متر قید شده است.مساحت عرصه نیز 145.48 مترمربع اعالم شده که از سند بیشتر 

 می باشد
باستناد خط پروژه شماره 767-98/10/25 به مساحت 27 مترمربع در تعریض کوچه  ***
هاي 6 متري موجود و 12 متري حد شرق قرار دارد.همچنین براساس خط پروژه تهیه شده 
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در حریم برق فشار ضعیف قرار ندارد
.اکنون مالک درخواست پایانکار دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به 
مساحت 65  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
338,000,000(سیصد و  سی و  هشت میلیون ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 65  4
 

1300000  , 1388 1398/12/14 بالکن خارج از حد مجاز 4/98/11410 بدوي -
بلواربهشتی 
- جنب 
کمیته امداد 
- باالي 
بانک 
تجارت - 
نبش کوچه 
مجیدیه

4-3-10109-86-1-0-0 113
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

35  0
 

1300000  , 1388 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت سه باب مغازه اولی به شماره قطعه اول تفکیکی به مساحت 33.60
 مترمربع ودومی قطعه 2 تفکیکی به مساحت 30.10 مترمربع وسومی قطعه 3 تفکیکی به 
مساحت 30.10 مترمربع که حالیه هر 3 باب مغازه به صورت یک باب مورد استفاده قرار 
میگیرد واز بابت آنها داراي بالمانع تفکیک از شهرداري به شماره 2/33/17061 مورخه 

70/07/12 میباشد..قبال از 3 باب مغازه فوق که به صورت یک باب تبدیل شده به عنوان بانک 
تجارت مورد بهره برداري قرار میگرفت وحالیه به صورت هایپر مارکت میباشد.به صورت 
خالف اقدام به احداث بالکن به مساحت 65 مترمربع(برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده 
ممهور به مهر مهندس محمد علی بالالئی)به قدمت تقریبی 10 سال نموده است که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 2329 مورخه 98/06/07 ضمیمه شده به 
مساحت تقریبی  35 مترمربع از 3 باب مغازه فوق در تعریض خیابان 51 متري قرار دارد. 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/11/30
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي  عیناً تأیید می گردد

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1398/12/12 4/98/11439 تجدید 
نظر

رشت - 
ااستقامت 
اول - کوچه 
ابوذر - 
کوچه یاسر 
2 - پالك 

18

4-2-10097-3-1-0-0 113
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب 1.50) جریمه بمبلغ 1,398,096,000(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  هشت 

میلیون و  نود و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 277.4  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/98/17-98/03/25 به صورت 4 
طبقه بر روي پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 
1078.3 مترمربع صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و تا 
: این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 43.86 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.26 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 46.26 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 46.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.26 مترمربع -5
تبدیل تراس روباز (آفتاگیر)در همکف و طبقات به بناي مفید به سطح 48.5 مترمربع  -6

 ،همکف 2.5 مترمربع و هر طبقه 11.5 مترمربع
(قابل ذکر است آفتابگیر خارج از سطح اشغال بوده اما در پروانه جزء زیربنا محسوب شده 
است.اکنون مالک اقدام به بسته نمودن آفتابگیر نموده و به عنوان زیربناي مفید بهره برداري 

می نماید)
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد -7

 کسري فضاي باز به سطح 61.62 مترمربع -8
بدلیل تامین گردش پارك خودرو مورد نیاز، مالک تصمیم به عدم اجراي قسمتی از فضاي  -9
سبز مورد نیاز برابر نقشه هاي پیشنهادي نموده است که از این بابت داراي کسري فضاي 

سبز به سطح 19.33 مترمربع می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 10.37 مترمربع ***

سطح اشغال از 60.12 درصد به 78.68 درصد افزایش یافته است ***
هنگام صدور پروانه به سطح 0.66 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعالیت آن  ***

.هنگام پایانکار الزامی میباشد
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف را دارند .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي بااعمال  ضریب 3  
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 811,238,400
(هشتصد و  یازده میلیون و  دویست و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 80.48  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1398/12/26 4/98/11510 تجدید 
نظر

رشت - 
پارك شهر 
- کوچه 
پیتزا برج- 
بن بست 
پنجم

4-3-10013-14-1-0-0 113
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/14-97/03/03 به صورت 4 طبقه 
بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی به زیربناي 589.45 
مترمربع صادر گردیده است.عمیالت ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و در مرحله 
اضافه بنا در همکف به سطح 22.17 مترمربع،2-  -1): سفت کاري از بابت تخلفات به صورت
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.17 مترمربع ،3- اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 22.17 
مترمربع،4- اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 22.17 مترمربع ،5-اضافه بنا در طبقه چهارم به 
حذف زیر  -6، )جزء زیربنا محسوب نمی شود void مساحت حفره) سطح 13.12 مترمربع
شیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 80.48 مترمربع که از این مقدار به سطح 29.92 
طبقات سوم ،)مترمربع به صورت تراس روباز می باشد که به واحد طبقه سوم اختصاصی دارد
و چهارم و پنجم تشکیل یک واحد مسکونی را می دهند ،7- کاهش راه پله و تبدیل به بناي 
مفید به سطح 43.52 مترمربع ،8- کسري فضاي باز به سطح 18.54مترمربع کسري فضاي 

سبز ندارد
داراي سابقه در واحد تخلفات به صورت راي کمیسیون ماده صد به صورت جریمه براي همه 
موارد بجز حذف زیرشیروانی و احداث یک طبقه مازاد می باشد که طی بازدید مجدد ،طبقه 
مازاد حاصل از تبدیل زیرشیوانی تخریب و به حالت قبل اعاده شده است و پرونده در واحد 

.تخلفات مختومه گردید
اکنون مالک مجددا اقدام به حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد به سطح 80.48 
مترمربع که از این مقدار به سطح 29.92 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد که به واحد 
طبقه سوم اختصاص دارد)،طبقات سوم و چهارم و پنجم تشکیل یک واحد مسکونی را می 

: دهند که در این صورت
دسترسی به موتورخانه آسانسور و پشت بام   توسط پله مجزا  به صورت راه پله گرد  **

فلزي از طبقه سوم با راه مجزا صورت می گیرد
با توجه به ضابطه ایستگاه مشترك آتش نشانی در ساختمان هاي 5 طبقه به باال و با  **
توجه به احداث یک طبقه مازاد که ساختمان به صورت 5 طبقه احداث شده است رعایت 
ایستگاه مشترك نگردیده است که با توجه به استعالم از سازمان آتش نشانی هنگام ارسال 
به کمیسیون ماده صد و با توجه به نامه شماره 76353-98/05/06 ،در صورت  اجراي لوله 
خشک و احداث راه پله ثابت و ... در صورت عدم تغییر در نقشه هاي تایید شده سازمان 

.آتش نشانی ایمنی آن تایید می گردد
.اکنون مالک درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند

با توجه نامه هاي ثبت شده در سیستم شهرداري به شماره 71786-98/4/31 و  ****
**** 66420-98/04/23 ،ناظر در خصوص تخلفات فوق به شهرداري ،گزارش نموده اند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و با 
توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان راي به 
جریمه به مبلغ87,494,400(هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.36  1.5
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/12/26 4/98/11520 بدوي شهرك -
قدس-20
متري حق 
پرست-نب
ش 10 متري 
-اول

4-3-10145-1-1-0-0 113
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توضیحات بازدید بر روي این پروانه ساختمانی به شماره 138 مورخه 91/06/26 با زیر بناي کل 470.41 
مترمربع به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی صادر شده است. حالیه عملیات 

: ساختمانی در حد بهره برداري بوده وداراي تخلفات به شرح زیر است
افزایش بنا در همکف به سطح 36.52 مترمربع -1

 افزایش بنا در طبقات مجاز 1 الی 3 به سطح 237.12 مترمربع -2
تبدیل زیرشیروانی هنگام صدور پروانه به سطح 21.92 مترمربع به یک طبقه مازاد به  -3
سطح 158.62 مترمربع و خارج تراکم و به صورت دوبلکس با واحد طبقه سوم و کال خارج از 

تراکم (که از این مقدار به سطح 59.23 مترمربع به صورت تراس روباز است)
احداث راه پله به بام به سطح 27.8 مترمربع -4

مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح مشاعی راه پله و افزودن آن به مسکونی به سطح  -5
.9.45 مترمربع

.رعایت پارکینگ میگردد
از بابت گزارش وموارد تخلف فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 

4/95/2447-95/04/09 وتجدید نظر ماده صد مبنی بر تخریب کنسول طبقه اول و جریمه 
سایر موارد بوده وحالیه کلیه موارد تخلف بر جریمه تسویه حساب مالی گردیده ودر خصوص 
کنسول طبقه اول که منجر به راي تخریب بوده الزم به ذکر است که  برابر بازدید مجدد به 
عمل آمده در مورخه 98/12/21 ارتفاع لبه کنسول تاکف تمام شده ي معبر از 2.40 تبدیل به  
3.70 متر  شده وهمچنین ارتفاع پیلوت به وسیله سقف کاذب به 2.40 متر کاهش یافته است 

 که جهت اقدامات بعدي به حضور  تقدیم میگردد.///ي.ث...98/12/21

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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13:29زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي بدوي عیناً جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال تایید می 
گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/12/26 4/98/11522 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-کو
چه 

گلستانی-ب
ن بست 
نسترن

4-3-10116-268-1-0-0 113
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 934,813,200(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  

سیزده هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 114.84  3
 

960000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 2,115,691,200(دو میلیارد و  یکصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  نود و  

یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 209.89  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/145-97/12/15 به صورت 4 
طبقه در 5 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1041.71 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساهختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخالت به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 48.38 مترمربع که از این مقدار به سطح 32.30 مترمربع به -1
صورت سایبان فلزي غیر همگون با اسکلت ساختمان به جهت تامین پارکینگ می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.08 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.08 مترمربع  -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 16.08 مترمربع  -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 16.08 مترمربع  -5
احداث یک طبقه مازاد به سطح 209.89 مترمربع در طبقه پنجم -6

داراي سه واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت با سایبان احداثی در  -7
.آیتم شماره 1 ،به جهت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ منتفی می گردد
مازاد بر تراکم به سطح 2.14 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر -8

کسري فضاي باز به سطح 7.71 مترمربع -9
 کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 17.54 مترمربع ***

.برابر نقشه هاي پیشنهادي فضاي سبز رعایت می گردد ***
برابر نقشه هاي معماري ارائه شده و  با توجه به احداث یک طبقه مازاد ،ابعاد ایستگاه  ***

.مشترك در طبقات رعایت می گردد
انباري هاي شماره 5 و6 به پارکینگ هاي شماره 5 و 10 تعلق می گیرد (عدم وجود راه  ***

عبوري)
سطح اشغال بدون در نظر گرفتن سایبان احداثی در طبقه همکف از 65.33 درصد به  ***

64.99 درصد افزایش یافته است
رعایت عقب نشینی به سطح 1.5 مترمربع در پروانه صادره ،در هنگام پایانکار الزامی  ***

.می باشد
اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
**************************************************** 
  مهندس ناظر در خصوص تخلفات فوق به سامانه نظام مهندسی گزارش تنظیم کرده است

***************
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي بدون مجوز، محرز و مسلم است لیکن با عنایت به 
قدمت بنا و همچنین رضایت نامه مالکین به شماره نامه 21556 مورخ 98/12/20 و 
باتوجه به عدم ضرورت قلع بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,378,653(پنج 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هشت هزار و  ششصد و  پنجاه و  سه) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 24.01  0.5
 

445500  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/25 4/98/11529 بدوي -
پاسکیاب--
حق شناس

4-1-10511-1106-1-1-0 114
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکدستگاه آپارتمان در طبقه همکف به مساحت 
89.75 مترمربع قطعه اول تفکیک که داراي بالمانع تفکیک به شماره 70/07/24-8912 
موجود در صورتمجلس تفکیکی می باشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک در حیاط مشاعی 
جنوبی ،که قابلیت دسترسی به آن  فقط توسط واحد فوق امکان پذیر می باشد ،بدون مجوز 
و برخالف قانون تملک آپارتمان ها با قدمت سال 84 اقدام به توسعه بناي مسکونی به سطح 
6.01 مترمربع و احداث سایبان فلزي به سطح 18 مترمربع به جهت پارك خودرو برابر کروکی 
ارائه شده نموده است.عقب نشینی ندارد. به استناد طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی 
واقع شده است. قابل ذکر است امکان بازدید از حیاط مشاعی شمالی که امکان دسترسی آن 
توسط واحد طبقه اول صورت می گیرد ،فراهم نشد.اکنون مالک درخواست استعالم 

.دفترخانه را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 

شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 401,450,000(چهارصد و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار 

) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 64.75  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/26 4/98/11531 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی-قلی
زاده-رنجبر

4-3-10355-24-1-0-0 114
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/43 مورخه 1397/04/30 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 238.99 مترمربع صادر شده است. عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري است. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول 

 : پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 19.61 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.61 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 19.61 مترمربع -3

.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 5.92 مترمربع -4
در قسمتی از حد جنوب ، عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نشده است که با توجه به عدم 
تعبیه بازشو در این قسمت اشرافیتی به پالك مجاور ندارد. سطح اشغال بنا از 69.98 درصد 
به 88.21 درصد افزایش یافته است. برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي کسري حد نصاب 
فضاي باز به سطح 15.32 مترمربع می باشد. همچنین با توجه به اینکه عملیات اجرایی در 
همکف و فضاي باز به اتمام نرسیده الزم است وضعیت فضاي سبز ضروري (حداقل 10% عرصه 
بعد از عقب نشینی) در نقشه هاي معماري نشان داده شود. با توجه به بازدید مشترك و 
آزمون عملی پارك خودرو در محل، پارکینگ رعایت شده است. درخواست گواهی عدم 

/خالف دارند. /ع.ا

114
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها:بناي 
احداثی مشارالیه را به لحاظ نداشتن مجوز قانونی و نظارت شهرداري وعدم رعایت 

اصول فنی و شهرسازي راي به قلع بنا صادر و اعالم مینماید. ضمناً با توجه به راي قلع 
کسري پارکینگ منتفی اعالم می گردد.

سایر 170.13  0
 

80000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی 1398/07/20 4/98/4322 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش کوچه 
شهید عظیم 
حسن نژاد و 
نبش کوچه 
بن بست 
آفتاب

4-1-10425-56-1-0-0 114
2
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توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه پیوست پرونده به شماره 1088/ن1/م4  مورخه 96/5/16و طی بازدید و 
کارشناسی علی الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 
تقریبی عرصه100  مترمربع  وسال ساخت 75میباشد که مالک  اقدام به احداث بناي بدون 
مجوز بصورت ویالیی به مساحت تقریبی 70مترمربع با اسکلت آجري را نموده است ،این 
ملک در حال حاضرسال 96 مورد استفاده  تجاري جهت شغل  سالن آرایش مردانه با نام 
موکده رامین و داراي تابلوتبلیغاتی از جنس بنر پالستیکی به ابعاد تقریبی 6*1.5 متر 

.میباشد
و باقیمانده در مسیر بلوار شهداي   m111 این ملک برابر طرح تفضیلی  مقداري در کاربري
گمنام قرار دارد. کل مساحت اعیانی 70 مترمربع  خارج از تراکم  ویک واحد کسري 
پارکینگ دارد  . در خصوص میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر 
کارشناسان محترم واحد خط پروژه  ونقشه بردار میباشد . شایان ذکر میباشد، میزان دقیق 
مساحت عرصه واعیانات ، متعاقبا درصورت مراجعه مالک و ارائه مدارك مستند وطی 
کارشناسی مجدد امکان پذیر خواهد بود .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

میگردد
.********************************************************

*************************
*********************************************************

******************************************
احتراما برابر اخطاریه شماره 158094-1397 مورخه 97/08/19 شهرداري این منطقه که در 
پی آن متقاضی مراجعه و مدارك مستندارائه نمودند.  که برابر بازدید و کارشناسی به عمل 
آمده این ملک برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه گردیده پیوست، قطعه 
زمینی به مساحت 93.92 مترمربع که فاقد سندمالکیت است. مالک عرصه یک دستگاه 
ساختمان ویالیی مسکونی که در سال 73 بدون مجوز احداث نموده بودند را درسال96 بدون 

.مجوز تجاري به صنف آرایشگري با مساحت بناي 64.03مترمربع تبدیل نمودند
کل اعیانی به مساحت 64.03مترمربع خارج تراکم میباشد.همچنین از بابت این واحدتجاري 

.یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد
برابرطرح تفصیلی و کاربري مجاز این ملک در کاربري محورهاي مختلط فرامنطقه اي 

(تجاري-اداري-مسکونی وخدماتی) و بنا به اظهار نظر و صورتجلسه واحد خط پروژه و نقشه 
برداري به شماره 1603مورخه 97/9/19 ،به مساحت 73.93مترمربع از عرصه و به مساحت 
48.40مترمربع از اعیان،  در طرح تعریض  بلوار 51 متري شهداي گمنام  و اصالح گذرهاي6 
متري شمال و جنوب و پخ کوچه هاي  ملک قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
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تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*

احتراما در پی اخطاریه شماره 4/33/642484 مورخه 1398/02/12 مالک به شهرداري 
مراجعه و بازدید مجدد ازملک صورت گرفت که برابر بازدید و کارشناسی به عمل آمده این 
ملک برابر تعرفه وضعیت موجود  و نقشه برداري  ارائه گردیده پیوست، قطعه زمینی فاقد 
سندمالکیت به مساحت 93.92 مترمربع که اعیان یک ساختمان ویالیی بدون مجوز به 
مساحت 64.03 مترمربع  در سال 73بر  روي آن احداث گردیده است.  برابر کپی اجاره نامه 
پیوست از مورخه 12/2/1396 لغایت 12/2/1398 به مدت دو سال شمسی جهت واحد صنفی 
آرایشگري مردانه مورد استفاده تجاري قرار گرفته است طی بازدید اخیر مکان تجاري کامال 
برچیده شده و اعاده به وضع سابق گردیده است . کل بناي این ساختمان ویالیی داخل تراکم 

.وهمچنین از بابت یک واحدمسکونی یک ایستگاه کسري پارکینگ دارد

برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري و خط پروژه طی صورتجلسه پیوست از کل  مساحت 
64.03 مترمربع عرصه به مساحت 81.10 مترمربع (شامل 27.50 مترمربع از عرصه و 53.60 
مترمربع از اعیان ) در طرح تعریض خیابان 51 متري قرار دارد.وباقیمانده در کاربري 
قرار   m111 محورهاي مختلط فرامنطقه اي (تجاري-اداري-مسکونی وخدماتی)با کد پهنه
دارد.ضمنا برابر مراجعه متقاضی مورخه 98/8/30 وارائه کپی  پیوست  این ساختمان داراي 
راي کمیسیون تجدید نظر  به شماره 9182 مورخه 83/7/8   متعاقب راي کمسیون بدوي به 
.شماره 6589 مورخه 83/5/10 میباشد.مراتب جهت اقدامات مقتضی تقدیم میگردد

 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
19,584,000(نوزده میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 7.68  3
 

850000  , 1388 1398/06/23 بالکن خارج از حد مجاز 4/98/5496 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیان - 
سمت چپ 
- جنب 
پیرایش 
مجید

4-2-10143-54-1-0-0 114
3

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی یک باب مغازه خالف ساز مساحت برابر کروکی نقشه 
برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مرتضی جمشید پور به مساحت 18.49 مترمربع که از 
بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2097 مورخه 74/04/25 بوده که نیاز به 
اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد.بعد از راي کمیسیون مجددا به صورت خالف اقدام به 
احداث بالکن به مساحت 7.68 مترمربع به قدمت تقریبی 10 سال نموده که جهت اقدامات 
بعدي تقدیم میگردد.برابر خط پروژه شماره 854 مورخه 97/05/10 موجود در سامانه پالك 
فوق فاقد عقب نشینی میباشد.کسري پارکینگ ندارد.پالك فوق در طرح تفضیلی قدیم در  

.کاربري نوار تجاري مسکونی قرار داشته است
برابر بازدید مجدد به عمل آمده در مورخه 98/07/13 متقاضی اقدام به تخریب بالکن 
نموده(عکس ها ضمیمه هستند) وحالیه پالك فوق فاقد خالف میباشد که جهت اقدامات 

بعدي تقدیم میگردد. ///ي.ث...98/07/13
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان به مساحت 11 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 40,260,000(چهل میلیون 

و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11  3
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/11/30 4/98/5779 بدوي -
منظریه-گل
ستانی-ارغو
ان

4-3-10116-302-1-0-0 114
4

با توجه به صدور راي جریمه براي سایه بان موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد. ردتخلف 25  0
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 128 مورخ 1393/12/28 به صورت 
چهار طبقه روي پیلوت مشتمل بر شش واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی با 
زیربناي 971.75 مترمربع  می باشد..پس از آن بابت اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 
246.22 مترمربع و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 54.5 مترمربع و کاهش 
تعداد واحدهاي مسکونی از شش واحد مسکونی به چهار واحد داراي راي تجدید نظر 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به شماره 4/96/3572 مورخ 1396/02/16 مبنی بر 
جریمه نقدي می باشد و متعاقبا گواهی عدم خالف شماره 639416 مورخ 1397/07/12 صادر 
شده است. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري است و متقاضی 
اقدام به احداث سایبان فلزي به مساحت 11 مترمربع جهت استقرار پارکینگ نموده است. از 
آن جایی که ساختمان مذکور مشتمل بر چهار واحد مسکونی هریک  با مساحت بیشتر از 
180 مترمربع می باشد لذا مستلزم تامین هشت واحد پارکینگ (با تزاحم یک به یک) می 
باشد. در صورت موافقت کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها با استقرار پارکینگ در 
محدوده سایبان احداثی هشت واحد پارکینگ با شرایط مذکور تامین می باشد در غیر این 
صورت یک واحد کسري پارکینگ دارد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

114
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.58 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

سوم، هر یک به مساحت 2.98 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 1.37 مترمربع 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 64,965,600(شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  شصت و  پنج هزار و 
 ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 12.89  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1398/12/14 4/98/591 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
میدان گاز - 
ابتداي ضلع 
غربی میدان 
گاز-روبروي 
باشگاه 
ورزشی 
استقالل - 
کوچه رامین 
-سمت چپ 
- پالك 
دوم- پشت 
آپارتمان 
بهمن دالور

4-3-10320-12-1-0-0 114
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/98/1 مورخ 1398/02/08 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در 
زیرشیروانی با زیربناي 687.65 مترمربع می باشد. پس از آن برابر بازدید به عمل آمده 
ساختمان در مرحله سفت کاري است و گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده توسط متقاضی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.58 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به سوئیت مسکونی به مساحت 42.24 مترمربع ( سوئیت مذکور داراي  -2
دسترسی مجزا و مستقل از مکوچه می باشد)

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 8.94 مترمربع (2.98 مترمربع در هر طبقه) -3
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.37 مترمربع -4

برابر جانمایی ارائه شده چهار واحد پارکینگ و نیز سرانه فضاي سبز تامین می گردد. لیکن 
اظهار نپر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی مستلزم اتمام عملیات 
ساختمانی است حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور 

.مقتضی به حضور ارسال می گردد

114
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 608,630,400(ششصد و  هشت میلیون و  ششصد و  سی هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 120.76  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/6303 بدوي رشت - 
رازي 
شهرك 
مصطفی 
خمینی

4-3-10041-7-1-0-0 114
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 66 مورخ 1396/10/09 به  
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی 
با زیربناي 502.45 مترمربع می باشد. در مرحله اتمام فنداسیون از بابت اضافه بنا در همکف 
به مساحت 32.51 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح  6.46 مترمربع داراي 
سابقه در واحد خالف و درآمد و پروانه مرحله دوم به شماره 646655-97/09/19 می 
باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده 

: توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 32.83 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 32.83 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 32.83 مترمربع -4

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 21.95 مترمربع -5
سطح اشغال از 54.99 درصد به 77.60 درصد افزایش یافته است -6

 کسري فضاي باز به سطح 23.23 مترمربع -7
 کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع -8

: توضیحات
داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 19.88 مترمربع ( بدلیل عدم احداث انباري در  *

زیرشیروانی)
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.لذا اظهار نظر دقیق تر در خصوص کسري پارکینگ و  *
اضافه بنا ، بعد اتمام عملیات ساختمانی و اجراي کفسازي و نصب درب و همچنین ارائه نقشه 

.برداري که به تایید نظام رسیده باشد ،قابل بررسی است
هنگام صدور پروانه به سطح  1.41 متر مربع (0.85 متر مربع از حد شمال و 0.56متر مربع  *
.از حد جنوب )داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

114
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 3.37 مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 2.86 مترمربع، که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 109,804,800(یکصد و  نه 

میلیون و  هشتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.34  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 4/98/6736 بدوي -
نظري-دالو
ر-مژده

4-3-10316-76-1-0-0 114
7

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/89 مورخ 97/9/12 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 559.95 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.37 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 3.37 مترمربع و در مجموع 10.11 -2

.متر مربع
مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي -3
.مفید مسکونی در همکف به سطح 1 متر مربع و در طبقات به سطح 1.86 متر مربع میباشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ فضاي باز و فضاي سبز میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 57.02% میباشد.همچنین 
برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 24.43 متر مربع میباشد که بررسی آن 
هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر 
موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همزمان ساز در همکف به مساحت 2.59 مترمربع، اضافه بنا در  
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 32.54 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.68 
مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 676,636,800(ششصد و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  سی و  

شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 101.89  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/21 4/98/6801 بدوي بلوار الکان، 
کوچه 
کارگر2

4-3-10168-56-1-0-0 114
8

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بناي مرحله اول شماره 4/96/109 مورخ 
1396/12/12به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري 
در زیرشیروانی با زیربناي 524.1 مترمربع می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف  به 
مساحت 29.95 مترمربع داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها به 
شماره 4/97/6006 مورخ 1397/04/23 مبنی بر جریمه نقدي و گواهی عدم خالف شماره 
647215 مورخ 1397/11/23 می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري است و گزارش 
تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي معماري ممهور به ناظر معماري و نقشه برداري 

:ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي به شرح زیر می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 2.59 مترمربع ( سطح اشغال از 55  -1

درصد در پروانه ساختمانی به 72 درصد افزایش یافته است.)
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 97.62 مترمربع (32.54 مترمربع در هر  -2

طبلقه)
برابر پروانه صادره سه باب انباري در زیرشیروانی جانمایی شده است لیکن در وضع  -3
موجود یک باب انباري در زیرشیروانی و سه باب انباري در پیلوت احداث گردیده است. که 
دو باب انباري داراي اضافه بناي مازاد بر 5 مترمربع به مساحت 1.68 مترمربع می باشد

برابر نقشه هاي ارائه شده حد نصاب فضاي سبز تامین می گردد لیکن به مساحت 10.28  -4
.مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد

برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی است. سه واحد پارکینگ موردنیاز تامین می گردد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و حد نصاب سرانه فضاي سبز منوط به 
اتمام عملیات ساختمانی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي طبقه اول الی سوم ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 195,753,600(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 29.13  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/16 4/98/7121 بدوي دروازه 
الکان-انتها
ي کوچه 
مسعودي-ك
وچه 

قربانی-کوچ
ه باران6

4-3-10182-23-1-0-0 114
9

توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/99 - 1396/12/07 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 494.15 مترمربع صادره شده است. ساختمان در 
مرحله نازك کاري است. قبال در مرحله اجراي فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 

سطح  10.11 مترمربع داراي سوابق بوده و گواهی عدم خالف به شماره 
648101-1397/09/28 را دریافت نموده است. در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارایه 

:شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 9.71 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 9.71 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 9.71 مترمربع -3

ضمنا با توجه به ارایه نقشه برداري جدید ، در همکف به سطح 2.05 مترمربع نسبت به 
سوابق قبلی و در پشت بام به سطح 8.41 مترمربع نسبت به پروانه صادره داراي کاهش بنا 
می باشد. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی می باشد. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی بدون عقب نشینی صادر 
/شده است. پارکینگ تامین شده است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. /ع.ا

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به سوابق راي کمیسیون ماده صد، ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص 

تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
230,277,600(دویست و  سی میلیون و  دویست و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 47.54  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/09 4/98/7503 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان--رم
ضانی مقدم

4-3-10227-16-1-0-0 115
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/8 مورخه 97/02/30 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 560.2 مترمربع صادر شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام سفت کاري است. از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم جمعا به 
مساحت 25.65 مترمربع داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 97/06/17 می باشد. 
در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به مدلول پروانه و 

: سوابق فوق به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.14 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.14 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 0.14 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.69 مترمربع -4
تبدیل سطح راه پله و آسانسور به بناي مفید به سطح 35.84 مترمربع (در همکف 10.76  -5

مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر کدام 8.36 مترمربع)
.مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به سطح 2.59 مترمربع -6
داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 23.46 مترمربع نسبت به پروانه صادره می 
باشد. سطح اشغال بنا از 54.98% به 64.14% افزایش یافته است. پروانه فوق با عقب نشینی 
به سطح 1.53 مترمربع صادر شده که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی است. فضاي باز 
رعایت شده لکن با توجه به انجام نشدن کف سازي در حیاط و پیلوت الزم است وضعیت 
فضاي سبز در نقشه هاي معماري وضع موجود مشخص شود. رعایت کلیه ضوابط منضم به 

/پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

115
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره، باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي تجدیدنظر ، به استناد تبصره 
2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي 
همکف و طبقات و احداث انباري در زیرشیروانی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
853,322,400(هشتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 192.56  1.5
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 4/98/8017 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
فلکه گاز - 
انتهاي 
کوچه 
 فرخی

4-3-10107-11-1-0-0 115
1

با توجه به محتویات پرونده ،ضمن تائید راي تجدیدنظر  به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

براي تراکم اعطایی و برگشت تشویقی آسانسور ،به مبلغ 201,986,400(دویست و  یک 
میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم میدارد.

جریمه 120.23  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2 3360000  , 1392 افزایش تعداد واحد 1398/06/10 4/98/8017 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
فلکه گاز - 
انتهاي 
کوچه 
 فرخی

4-3-10107-11-1-0-0 115
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي 
تجدیدنظر ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25 برابر 
ارزش معامالتی براي احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,809,561,600(یک میلیارد و  هشتصد و  نه میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 239.36  2.25
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی شماره 141 مورخ 91/06/27 بصورت 4/5 طبقه در 7 
واحد مسکونی با زیربناي 907/60 مترمربع صادر گردیده است.. یک مرحله بابت اضافه بنا در 
همکف بسطح 55.70متر مربع و طبقه اول بسطح 55.70 متر مربع و طبقه دوم بسطح 55.70
متر مربع و در مجموع بسطح 167.10متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جزاي 
نقدي و پرونده مختومه میباشد  بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده،برخالف مدلول 
:پروانه ساختمانی و عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم بشرح ذیل گزارش میشود

کاهش زیر بنا در طبقه همکف بسطح 8.40 مترمربع -1
کاهش زیر بنا در طبقات اول و دوم  مجموعاً بسطح 16.80 مترمربع،(هر طبقه 8.40متر  -2

مربع )
%اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 54.61مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -3

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 92/36 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60% (که از این  -4
.مقدار بسطح 37/75 مترمربع بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي است)

اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 239/36  -4
.مترمربع،خارج از تراکم(که از این مقدار بسطح 42/10 مترمربع بصورت بام تراسی است)

.اضافه بنا بصورت احداث انباري در شیروانی بسطح 32/55 مترمربع -5
.کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 6/07 مترمربع -6

مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل فضاي مشاعی راه پله به مسکونی به سطح 13/04 مترمربع  -7
.در مجموع طبقات

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 9 واحد -8
.مازاد بر تراکم ناشی از برگشت 5% تشویقی آسانسور بسطح 14/70 مترمربع -9

.عدم رعایت ضوابط درب ضد حربق و ایستگاه مشترك -10
.با توجه به نقشه هاي اصالحی و وضع موجود،تا اینمرحله کسري پارکینگ ندارند -11

.تابلوي مشخصات پروانه ساختمانی نصب نشده است -12
تعداد واحدهاي مسکونی از 7واحد به 9واحد افزایش یافته است لذا افزایش تعداد واحد  -13
در طبقه چهارم بمساحت 11.24 متر مربع میباشد الزم به توضییح است متراژ اعالم شده به 
عنوان اضافه بناي ساختمان نمیباشد و با توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي  به 
شماره: ش ر-159617-1394 مورخ 94/10/6 صرفا جهت افزایش تعداد واحدها اعالم شده 
 است  و در  طبقه پنجم افزایش تعداد واحد بصورت یک طبقه مازاد گزارش شده است
ضمناً با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت که در صورت 
تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است 
کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به 

115
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید.لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از حد 25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 105/53 مترمربع،به 
عنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد.شایان ذکر است که بر 
اساس سند مالکیت سراسر حد جنوب بطول 18/00 متر به پالك ثبتی شماره 14/589 قید 
شده که پروانه ساختمانی نیز بر همین اساس صادر شده است ولیکن در وضع موجود و 
باستناد خط پروژه پیوست بشماره 1309 قسمتی از آن حد،منتهی به کوچه بن بست 6 متري 
است.همچنین از بابت تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا مرحله ستون طبقه دوم و بسطح 
167/10 مترمربع (3*55/70) داراي شکوائیه همسایه مجاور و نامه شماره 80/42/4190 مورخ 
92/02/18 مدیر کل امور شهري و شوراهاي استانداري است که براي آن رأي بدوي 

کمیسیون ماده صد بشماره 16774 مورخ 91/12/15 صادر شده است که در مقایسه با کروکی 
نقشه برداري ارائه شده،بسطح 25.20 مترمربع بیشتر گزارش شده است.که در ردیف او2 

. گزارش شده است
از بابت گزارش تخلف فوق داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/96/3962 
مورخه 96/07/18 مبنی بر جریمه بوده ومتعاقب آن گواهی عدم خالف به شماره 608540 
مورخه 97/05/04 دریافت نموده وحالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به 
درخواست وکیل مالک پالك فوق مبنی بر اینکه با توجه به راي دیوان که مبلغ تخلف ایشان 
را کاهش داده ،تقاضاي استرداد مبلغ مابه تفاوت پرداختی را دارد که جهت اظهار نظر واحد 

محترم خالف در این خصوص واقدامات بعدي تقدیم میگردد.//ي.ث...98/10/12
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
49,914,480(چهل و  نه میلیون و  نهصد و  چهارده هزار و  چهارصد و  هشتاد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.52  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/03/21 4/98/8125 بدوي جاده -
فومن 
زمینهاي 
هنرستان-ع
ینک خ امام 
حسین 
-پشت 
 دارورخانه

4-1-10535-7-1-0-0 115
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/42 مورخ 97/4/30 مترمربع به 
صورت 2 طبقه برروي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 515.55 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه دوم بوده و تا این مرحله داراي 
ضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید 
مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 6.52 مترمربع میباشد.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 51% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري و اتمام سقف طبقه 
دوم بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص توسعه بناي مسکونی 
همزمانساز به مساحت 0.59 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض 
دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي 

جریمه بمبلغ 1,416,000(یک میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال در این بند عینا 
تایید میگردد .

جریمه 59.  2
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/02 4/98/8555 تجدید 
نظر

-
رازي-قلیزا
ده-نبش 
خباززاده

4-3-10069-17-1-4-0 115
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم  داراي 
دو باب انباري که مالک بر خالف پایانکار صادر شده سال 89 ، انباري قطعه 9 تفکیکی به 
مساحت 22.98 مترمربع را به مغازه تبدیل نموده است.سوابقی ارائه نگردید فقط مالک 
یکبرگ تصویر از نامه ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 91 را ارائه داده اند که بنا به 
اظهار نظر واحد خالف رایی براي آن صادر نشده است.برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 
مغازه 23.37 مترمربع اعالم شده است.قابل ذکر است قبل از دریافت پایانکار از بابت احداث 
انبار ي به مساحت 22.78 مترمربع خارج از طول 60% و ارتفاع 3.70 متر  داراي سابقه بوده 
که سابقه آن  از سند صادر شده براي انباري 0.2 مترمربع  کمتر می باشد ، همچنین سند 
صادر شده نیز از وضع موجود 0.39 مترمربع کمتر می باشد بنابراین تخلف به صورت زیر 

: اعالم می گردد
توسعه انباري مسکونی به صورت همزمانساز به سطح 0.59 مترمربع (سال 89 طبق راي  -1

صادر شده )
تبدیل انباري مسکونی به تجاري به سطح 23.37 مترمربع با قدمت سال 91 -2

کسري پارکینگ ندارد.مغازه فوق فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در اول به مساحت 40.54 مترمربع، اضافه بنا در طبقات 
دوم تا چهارم  هر طبقه به مساحت 40.54مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید دربه مساحت 20.68 مترمربع و انباري به مساحت  10.61  مترمربع که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,404,216,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهار میلیون و  دویست و  شانزده هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 193  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/10/09 4/98/8591 بدوي بلوار 
رودباري 
-شهرك 
مصطفی 
خمینی-خیا
بان 
جوادزاده

4-3-10038-13-1-0-0 115
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/115 موررخه 96/12/16 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به متراژ 622.80  مترمربع که بعد از آن بابت اضافه بنا 
در همکف به مساحت 36.05 مترمربع داراي سوابق در واحد خالف وعدم خالف به شماره 
649392 مورخه 97/12/26 میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی 
بوده وبرابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندسی حامد صفائی داراي مابه 

:تفاوت به شرح زیر است
کاهش  بنا در طبقه همکف به مساحت  2.01 مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 40.54  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  40.54   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 40.54    مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 40.54    مترمربع -5
به مساحت 10.16 مترمربع داراي بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در -6

همکف وطبقه زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)
به مساحت  20.68  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وآسانسور -7

وتبدیل آن به بناي مفید در همکف وطبقات
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه  63.73 درصد بوده وحالیه در وضع موجود  
82.03 درصد بوده که به مقدار 18.30  درصد افزایش یافته است.رعایت فضاي سبز شده 
است.به مساحت 31.99 مترمربع رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ودر زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.به مساحت 18.74 مترمربع داراي کاهش بنا در 
طبقه زیرشیروانی است..با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.با 
توجه به تغییر عرض درب پارکینگ رو از 3 متر مطابق پروانه صادره به 4  متر ،برابر نامه 
معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي  یک 
باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد(الزم به ذکر است که در زمان پروانه فاقد پارك 

حاشیه اي بوده است).جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/07/11
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی راي بدوي عیناً تأیید می گردد. جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/29 4/98/8595 تجدید 
نظر

رشت - 
دروازه 
الکان - 16 
متري سمیه 
- کوچه 
شهید 
حقیقی

4-3-10251-94-1-0-0 115
5

در خصوص خارج از تراکم راي بدوي عیناً تأیید می گردد. جریمه 15.2  0.75
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض آقاي رحمت مهردوست شهرستانی نسبت به راي بدوي به شماره 
صدرالذکر با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً 
به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 
گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 

قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 82.8  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6374-1397/07/07 مکان بازدید 
: شده شامل ملک شاکی و متشاکی به شرح زییر میباشد

ملک شاکی : مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت 
زمینی به مساحت 59.47 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه 
که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 
مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن 
اقدام به احداث  ساختمان  خالف ساز 2 طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی نموده که 
حالیه  در مرحله  نازك کاري با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1396 و داراي زیربنا به 
مساحت تقریبی 173.73 متر مربع  میباشد .  لذا خالف هاي ساختمانی به شرح زیر اعالم 

: میگردد
احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم به مساحت 54.9 متر مربع در همکف و طبقه 1 -1
 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 60.92 متر مربع در همکف و طبقه 1 -2
احداث بناي خالف ساز بصورت طبقه مازاد بر طرح تفضیلی در طبقه دوم بمساحت  -3

57.91 متر مربع
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد ضوابط جدید مبیاشد -4

براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد. الزم بذکر است مکان  
بازدید شده داراي پرونده جاري بشماره 643973 بابت تخلف ملک  و پرونده جاري بشماره 
645598 بابت شکایت از همسایه حد شمالی خود دارد که از بابت آن راي کمیسیون بدوي 
ماده صد بشماره 4/97/5811-1397/03/12 صادر گردیده است. . مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي

ملک متشاکی: مکان بازدید شده  بصورت زمینی به مساحت 72.8 متر مربع داراي اعیان 
بصورت خانه ویالیی خالف ساز و فاقد پروانه  که به استناد گزارش آتش نشانی بشماره 
236234-1395/11/18 در تاریخ 1395/11/15 مورد حریق قرار گرفته که موجب تخریب 
کامل سربندي ساختمان گردید و مالک بعد از آن اقدام به تعمیرات کلی  و بازسازي 

ساختمان ساختمان در سال 1396 نموده است. لذا قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور در 
: سال 1376 میباشد . داراي اعیانات به شرح زیر میباشد

یک باب مغازه در همکف بمساحت تقریبی 9 متر مربع فاقد تابلو و بالکن و حالیه فاقد  -1
بهره برداري

 اعیان مسکونی در همکف بمساحت 36.5 -2
 سرویس بهداشتی در همکف بمساحت 3 متر مربع- 3
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پیلوت مسکونی در همکف بمساحت 18.5 متر مربع -4
اعیان مسکونی در طبقه 1 بمساحت 31 متر مربع که با اعیان همکف بصورت یکواحد  -5

.مسکونی دوبلکسی در حال بهره برداري میباشد
: لذا داراي تخلفات به شرح زیر میباشد 

احداث بناي خالف ساز و خارج ترام بمساحت 15.2 متر مربع -1
احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 82.8 متر مربع -2

احداث تجاري بمساحت 9 متر مربع -3
داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی و یکباب کسري پارکینگ تجاري به استناد  -4

 . ضوابط جدید  میباشد
به استناد خط پروژه بشماره 1994-1397/05/10 بمساحت 8.05 متر مربع از اعیان در هر 
طبقه در تعریض خیابان 10 متري در حد  غرب قرار دارد.  مکان بازدید شده داراي پرونده 
جاري بشماره 645598 بابت شکایت همسایه حد جنوبی دارد  که از بابت آن راي کمیسیون 

.. .بدوي ماده صد بشماره 4/97/5811-1397/03/12 صادر گردیده است

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به همزمان ساز بودن توسعه بناي احداثی 
در همکف و طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,712,250(یک میلیون و  هفتصد و 
 دوازده هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري رشت صادر و اعالم می 

گردد. 

جریمه 15.22  0.5
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 4/98/8639 بدوي جاده 
فومن-شهی
د رجایی 
تخته سه 
الروبروي 
مدرسه 
شهدا-شهی
-د رجایی

4-1-10656-39-1-0-0 115
6

در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی  و توسعه بناي مربوط به 
سال 89، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 80,004,000(هشتاد میلیون و  چهار هزار ) ریال در 

حق شهرداري رشت صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 66.67  1
 

1200000  , 1389 تبدیل غیر مجاز

در خصوص 2 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 از ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 60,000,000(شصت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 19 مورخ78/01/24 و پایانکار به شماره 
16457مورخ84/5/10 صادر گردیده است.در بازدید مشاهده گردید که مالک بعد از پایانکار 
و بدون مجوز اقدام به توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 21.75 متر مربع نموده است که از 
این مقدار به سطح 10.90 به صورت همزمانساز با قدمت سال 78 (این میزان به صورت سایه 
کنسول بوده که در زمان پایانکار جز زیربنا محاسبه نگردیده است) و مابقی به سطح 10.85 
با قدمت سال 89 میباشد.همچنین قسمتی از پیلوت با قدمت سال 89 و به زیربناي 55.82 
متر مربع تبدیل به یک واحد مسکونی گردیده است.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.همچنین داراي اضافه بناي همزمانساز در طبقات اول و دوم به سطح کلی 4.32 متر 
مربع میباشد.با توجه به پایانکار صادره فاقد عقب نشینی بوده لیکن به جهت تعیین میزان 
عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی پایانکار 

.جدید را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
.باستناد خط پروژه شماره 427 مورخ 97/12/11 فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 4/98/8639 مورخ ***
98/03/21 مبنی بر جریمه مالی بوده که نیاز به اظهار واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به 
نقشه هاي تائید نظام ارائه شده 1- داراي اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 
0.7 متر مربع  و 2- اضافه بنا همزمانساز در طبقات اول و دوم هر طبقه به مساحت 2 متر 
.مربع و در مجموع 4 متر مربع میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 380,184,000
(سیصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 113.15  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/02/26 4/98/8645 تجدید 
نظر

فلکه گاز-  
خ نامجو - 
کوچه سعید

4-3-10005-160-1-0-0 115
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی شماره 20 مورخ 1395/09/06به صورت سه طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 384.8 مترمربع می باشد. پس از آن  
در مرحله اتمام فونداسیون و اجراي  میلگرد انتظار ستون هاي همک بابت اضافه بنا به 
مساحت 26.65 مترمربع داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر 
جریمه نقدي می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله سفت کاري بوده 

 :و گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 79.65 مترمربع (26.55 مترمربع در هر  -1

طبقه)
اضافه بنا در راه پله به بام و زیرشیروانی به مساحت 18.7 مترمربع -2

مازاد بر تراکم انباري زیرشیروانی (مازاد بر پنج مترمربع) به مساحت 2.6 مترمربع -3
کاهش مساحت راه پله و افزایش فضاي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 12.2  -4

مترمربع
شایان ذکر است پروانه صادره به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی 
می باشد لیکن در وضع موجود، طبقه دوم و سوم به صورت دوبلکس اجرا گردیده است. برابر 
نقشه هاي معماري ارائه شده سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد لیکن اظهارنظر 
نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی 
و احداث دیوارهاي پیرامونی است. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن تائید راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

5,494,548,000(پنج میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 707.87  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/01 4/98/8660 تجدید 
نظر

رشت - 
منظریه - 
مازیار - 
کوچه 
کادوس

4-3-10111-61-1-0-0 115
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، لذا، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

خارج و راي بدوي عیناً تائید میگردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/96/147 در تاریخ 1396/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی (به انضمام انباري در زیرشیروانی) و به مساحت کلی 
2336.45 مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در حد آجرچینی 
 :می باشد. برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر است

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 22.06 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.89 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.89 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.89 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.89 مترمربع -5
احداث یک طبقه مازاد (طبقه پنجم) به سطح 461.64 مترمربع (که از این مقدار به سطح  -6

80.13 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی است)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 81.35 مترمربع -7

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 9 واحد مسکونی -8
مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر ابعاد انباري به سطح 75.26 مترمربع -9

فعال پارکینگ تامین شده است و فضاي باز و سبز رعایت می شود. سطح اشغال بنا از 47.18 
درصد به 48.64 درصد افزایش یافته است. پروانه ساختمانی با عقب نشینی به سطح 23.47 
مترمربع صادر شده است که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی است. الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا این مرحله از اجراي ساختمان بوده و اعالم زیربناي نهایی و 
تخلفات احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید 
نظام مهندسی است. همچنین رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار 

/الزامی است. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و عدم ضرورت قلع و با عنایت به تعیین 
ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش ر-252690 
مورخ 97/12/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 3،150،000،000 ریال و 
ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض طرفین به استناد تبصره 4 ماده 

100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
630,000,000(ششصد و  سی میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 292.02  0
 

1800000  , 1387
 , 1394

احداث بناي بدون مجوز 1398/06/20 4/98/8675 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
روبروي 
کوچه پژمان

4-2-10280-11-1-0-0 115
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در خصوص 9 واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 810,000,000(هشتصد و  ده 

میلیون )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 225  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص رعایت عقب نشینی از مالک تعهد محضري اخذ گردد. رعایت عقب 
نشینی

131  0
 

1800000  , 1394 تجاوز به معابر عمومی

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی (طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت  عرصه 485.17 مترمربع ) که بابت احداث مسکونی به مساحت 141.2 
مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/11040 مورخ 1386/02/18میباشد ، حالیه مالک بدون 
مجوز مبادرت به تبدیل بناي مسکونی به تجاري ( باغ رستوران ویولن) به مساحت 183.08 و 
آالچیق تجاري (طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ) نموده ، ضمناً مالک داراي 
مجوز تعمیرات به شماره 610439 مورخ 1394/06/19میباشد  که گزارش تخلف ساختمانی  

: آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل بناي مسکونی به تجاري به مساحت 141.2 مترمربع با قدمت تقریبی 7 سال -1

توسعه بناي تجاري به مساحت 41.88 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-2
احداث انباري تجاري به مساحت 16.96 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-3

 احداث آالچیق تجاري به مساحت 91.98 مترمربع با قدمت تقریبی 3 سال-4
نه واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد خط پروژه شماره 1798 مورخ  -5

1395/10/19 به سطح تقریبی 131 مترمربع از عرصه و اعیان ملک مذکور در تعریض خیابان 
 51 متري و کوچه 12 متري قرار دارد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///.س.ن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص بناي عدم رعایت عقب 
نشینی به مساحت 20 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی 
که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي در این بند 

عینا تایید میگردد .

رعایت عقب 
نشینی

20  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/02 4/98/8681 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه شهید 
خجسته - 
شهید 
یشقره - 
ارغوان یک 
- فرعی 5

4-1-10786-57-1-0-0 116
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص بناي در حد تراکم به 
مساحت 66/17 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که 

موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 
20,512,700(بیست میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  هفتصد) ریال در این بند عینا 

تایید میگردد .

جریمه 66.17  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص بناي مازاد بر تراکم به 
مساحت 82/67 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که 
موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 
128,138,500(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار و  

پانصد) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 82.67  0.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص کسري 2 باب پارکینگ 
به مساحت 50 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که 

موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 
155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال در این بند عینا تایید میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر فروش نامه عادي ششدانگ یک قطعه زمین که مساحت وضع 
موجود آن برابر نقشه برداري ارائه شده  77 مترمربع اعالم شده است.مالک بدون مجوز 
اقدام به احداث یکباب ساختمان دو طبقه بر روي زمین در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
148.83مترمربع از جنس اسکلت بتن آرمه و با قدمت سال 93 نموده است که تخلفات به 

:شرح زیر خواهد بود
.به سطح 82.67 مترمربع خارج از تراکم میباشد -1

به سطح 66.17 مترمربع داخل تراکم میباشد -2
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3

ابعاد نورگیر رعایت نگردیده است(1.90*1.33) به آن حد داراي اشرافیت می باشد.باستناد 
خط پروژه شماره 997-97/12/13 به سطح تقریبی 10 مترمربع در تعریض کوچه 8 متري حد 

.جنوب قرار دارد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

116
0

در خصوص اعتراض آقاي محسن فرامرزي نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت اضافه بنا در همکف و  طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 
16 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 11.76 مترمربع، 

ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  381,830,400(سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  

سی هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 75.76  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/03/29 4/98/8687 تجدید 
نظر

بلوار -
بهشتی-شه
ید قلی 
-پور

4-2-10120-23-1-0-0 116
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/11 مورخه 97/02/31 به صورت  3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 466.20 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی  بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس افشین رادمهر به شرح زیر میباشد

:
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 16  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 16  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  16 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  16 مترمربع- 4

به مساحت  11.76 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 30 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 11.63 مترمربع رعایت فضاي باز -6
نشده است

سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه 70.06 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 80.77 درصد بوده که به مقدار 10.71 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي 
 کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل 

.بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 7.99 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.متقاضی تقاضاي گرفتن عدم خالف را 

دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/12/11

116
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت   مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه 
بناي همزمانساز در همکف به مساحت 4.09 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم 
هر طبقه به مساحت 19.61مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به 
مساحت 8.55 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 480,278,400
(چهارصد و  هشتاد میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 71.47  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/10 4/98/8692 بدوي رازي - 
یونس آباد 
- خیابان 
مطهري 
-کوچه 
احمد 
فالحتی

4-3-10064-20-1-0-0 116
2

در خصوص  احداث انباري (بیش از پنج مترمربع) به مساحت 2.87 مترمربع در همکف 
، و بمساحت 5.37 مترمربع در زیر شیروانی  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,955,200(سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد..

جریمه 8.24  0.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/78 مورخ 97/08/13 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 483.35 مترمربع صادر گردیده 
است.همچنین از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 15.52 متر مربع داراي گواهی عدم 
خالف به شماره 654881 مورخ 98/4/10 میباشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  سفت 
:کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 4.09 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 19.61 مترمربع و در مجموع 2-58.83

. متر مربع
مازاد بر تراکم به سطح 8.24 متر مربع در طبقه همکف و طبقه زیرشیروانی از بابت -3

.احداث انباري باالي 5 متر مربع
مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي -4

.مفید مسکونی در طبقات به سطح 8.55 مترمربع
قابل ذکر است به دلیل اشتباه اجرایی ، عرض سراسري حیاط خلوط از عمق 2 متر به عمق 

.2.2 متر افزایش یافته است
فاقد کسري فضاي سبز میباشد.تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ بوده لذا اظهار نظر دقیق 
بعد از مرحله نازك کاري و اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر میباشد.میزان سطح اشغال 

در زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان %66.33 
میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 24.21 متر مربع بوده که 
بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي مسعود ابراهیمی نسبت به راي بدوي به شماره صدرالذکر با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عیناً راي بدوي تائید و استوار می گردد.

جریمه 55.93  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/8693 تجدید 
نظر

رشت 
-یخسازي-
خیابان 
خجسته- 
کوچه 25 - 
بن بست 
سوم - 

پالك 69

4-1-10410-17-1-0-0 116
3

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به  
اختصاص حداقل ضریب پیشنهادي در تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي 

اصداري کمیسیون بدوي  عینا تائید و استوار می گردد.

جریمه 66.6  0.5
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 112 مورخ 1394/12/27 با 
استفاده از سقف تراکم اعطائی به صورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت، مشتمل بر سه 
واحد مسکونی به انضمام زیر شیروانی با زیربناي 386.10 مترمربع می باشد. پس از آن در 
تاریخ 96/02/12 و مجددا در تاریخ 97/01/29 تمدید شده است ، حالیه برابر بازدید به عمل 
آمده ساختمان در مرحله سفت کاري بوده و گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی ممهور به مهر مهندس مازیار پورابراهیمی به شرح زیر می 

.باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.32 مترمربع ( سطح اشغال از 60 درصد به 70 درصد  -1

.افزایش یافته است
(اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 44.61 مترمربع (14.87 مترمربع در هر طبقه -2
کاهش مساحت راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم به مساحت  - 3

(23.58 مترمربع (7.86 مترمربع در هر طبقه
با توجه به استفاده از ضوابط سقف تراکم در زمان اخذ پروانه، به استناد تبصره هفت  -4
ضوابط مذکورتراکم اعطایی به مساحت 28.34 مترمربع به عنوان مازادبر تراکم به کمیسیون 

.ماده صد قانون شهرداري ها گزارش می گردد
در زمان اخذ پروانه، ده درصد تراکم تشویقی نصب آسانسور در محاسبات منظور شده  -5
بود لیکن به دلیل عدم اجراي آسانسور در وضع موجود، به مساحت 14.68 مترمربع به عنوان 

.مازادبر تراکم به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها گزارش می گردد

شایان ذکر است مساحت زیرشیروانی کاهش یافته است. همچنین برابر جانمایی ارائه شده، 
سه واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می گردد. لیکن اظهارنظر نهایی در خصوص رعایت عقب 
نشینی و تامین پارکینگ ها منوط به اتمام عملیات ساختمانی، احداث دیوار پیرامونی و نصب 
دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

116
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب محتویات پرونده، تخلفات ساختمانی آقاي داوود بابایی محرز  و مسجل می 
باشد. با توجه به میزان تخلف، موقعیت و قدمت بناي احداثی، ضرورتی بر قلع بنا 

احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص تبدیل 
قسمتی از پارکینگ به یک واحد مسکونی به مساحت 43.65 متر مربع راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,944,016(نه میلیون و  نهصد و  

چهل و  چهار هزار و  شانزده) ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 43.65  0.75
 

303750  , 1383 تبدیل پیلوت به مسکونی 1398/03/21 4/98/8694 بدوي -
پاسکیاب-د
انش 
حجتی-6 
متري یاس

4-1-10511-792-1-0-0 116
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با توجه به محتویات پرونده در خصوص 2 باب کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 از 
ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر 
و اعالم می گردد.

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه دو طبقه بر روي زمین در دو واحد مسکونی به 
مساحت عرصه 80.40 مترمربع برابر سند که از بابت اعیان به صورت یکباب خانه مسکونی به 
صورت یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد مسکونی به زیربناي 170 مترمربع داراي بالمانع 
شماره 1/33/9248-83/03/25 می باشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک قسمتی از  
پارکینگ به سطح 43.65 مترمربع  با قدمت سال 83  را به واحد مسکونی تبدیل نموده 
است.داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد.قابل ذکر است برابر نقشه برداري 
ارائه شده داراي کاهش بنا به سطح 19.36 مترمربع نسبت به راي کمیسیون سال 83 می 
باشد.باستناد خط پروژه شماره 2002 و 1851 موجود فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص یک باب بناي تجاري 
به مساحت 34.14 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و معترض دلیلی که 
موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه به 

مبلغ 648,660,000(ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  شصت هزار ) ریال 
در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 34.14  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز 1398/04/02 4/98/8717 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 116
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي مسکونی 
در همکف و طبقات جمعا به مساحت 32/21 متر مربع منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه به مبلغ 189,619,200(یکصد و  هشتاد و  نه میلیون و  ششصد و  

نوزده هزار و  دویست) ریال در این بند عینا تایید میگردد . 

جریمه 32.21  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 1396/12/07-4/96/100 
بصورت 3 طبقه  بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر شیروانی با 
زیربناي 517.05 متر مربع صادر گردیده است . الزم بذکر است در پروانه صادره مساحت هر 
یک از پارکینگها به اشتباه 17.3 متر مربع ذکر گردیده که از این بابت به مساحت زیربناي 
همکف در پروانه 14.4 متر مربع اضافه شده است که با کسر آن مساحت پروانه صادره 
502.65 مربع میباشد. از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 47.5 متر مربع نسبت به مدول 

پروانه ( با زیربناي 502.65 متر مربع ) راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/97/5906-1397/04/05 و از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 200.02 متر مربع 
راي کمییون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 مبنی بر پرداخت جریمه صادر 
شده است.  حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري میباشد و تاکنون کف سازي و نازك 
کاري سقف اجرا نشده است لذا رعایت ارتفاع پیلوت در هنگان پایانکار الزامی است. رعایت 
پارکینگ مسکونی و تجاري میگردد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
پارکینگ شماره 1 به مغازه اختصاص دارد. . حالیه داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه به 

: شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا  سوم بمساحت 5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.41 متر  -1

مربع  )
 اضافه بنا در  زیر شیروانی بمساحت 7.58 متر مربع -2

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مفید در همکف بمساحت 5.12  -3
 متر مربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مسکونی در طبقه اول و دوم و  -4
سوم  بمساحت 8.28 متر مربع ( هر طبقه  2.76 متر مربع )
تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بمساحت 34.14 متر مربع -5

از آنجایی که مساحت هر انباري حداکثر 5 متر مربع میتواند باشد لذا مجموعا  بمساحت  -6
5.59 متر مربع از مساحت 3 باب انباري بیشتر از 5 متر مربع میباشد ( بمساحت 1.04 متر 
مربع از انباري 1 و بمساحت 0.92 متر مربع از انباري شماره 2 و بمساحت 3.63 متر مربع از 

ابناري شماره 3 )
داراي کسري رعایت حداقل فضاي باز و فضاي سبز  به مساحت 47.82 متر مربع ( به  -7
کسر راه پله و آسانسور ) میباشد که قبال در گزارش عدم خالف بشماره 649205 که منجر به 
. راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 شده بود ، اعالم نگردیده بود

رعایت ابعاد درب هاي پارکینگ در هنگام پایانکار الزامی میباشد . در پروانه صادره به سطح  
تقریبی 0.93  متر مربع از عرصه عقب نشینی  صادر گردیده  لذا با توجه به عدم انجام 
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نماسازي در هنگام بازدید رعایت مقدار عقب نشینی در هنگام پایانکار قابل بررسی میباشد. 
مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي

حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص مابه التفاوات همزمان ساز مسکونی همکف 
و طبقه اول، راي صادره بدوي منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و با عنایت به اینکه 
دلیل مستدلی توسط مالک ارائه نگردید موجبی براي نقض راي بدوي مشاهده نمی 
گردد، لذا ضمن رد اعتراض، راي صادره بدوي مبنی بر اخذ جریمه با ضریب 0.5یک 

برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 3,453,800(سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  
سه هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید می گردد.

جریمه 49.34  1
 

70000  , 1367 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 4/98/8750 تجدید 
نظر

-
قاسمیه-می
-رزاکوچک

4-3-10293-1-1-0-0 116
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در خصوص تبدیل قسمتی از حیاط و پیلوت یه یک واحد مسکونی با توجه به قدمت 
بنا ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 11,416,500(یازده میلیون و  

چهارصد و  شانزده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می گردد.

جریمه 50.74  1
 

225000  , 1377 تبدیل غیر مجاز

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
ضمن نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 16,875,000(شانزده میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 75  1
 

225000  , 1376
 , 1377

مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عقب نشینی راي بدوي مبنی بر اینکه شهرداري در هنگام اجراي طرح 
برابر ضوابط و مقررات قانونی  عمل نماید عیناً تأیید می گردد.

رعایت عقب 
نشینی

44  0
 

225000  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص احداث بالکن تجاري و راه پله با توجه به قدمت بنا ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 4,309,200(چهار میلیون و  سیصد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر 

و اعالم می گردد.

جریمه 20.52  3
 

70000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک باب خانه مشتمل بر 4 باب دکان (برابر سند مالکیت مفروزي) به 
مساحت عرصه 158.6 مترمربع داراي اعیان به صورت ساختمانی دو اشکوبه به صورت یک 
واحد مسکونی در طبقه اول و 4 باب مغازه و  یک واحد مسکونی در طبقه همکف می باشد. 
ساختمان فوق از بابت زیربناي 254.75 مترمربع مشتمل بر 4 باب مغازه به مساحت کلی 
95.4 مترمربع و مابقی بناي مسکونی به سطح 159.35 مترمربع (که از این مقدار به سطح 
12.4 مترمربع به صورت پیش آمدگی به فضاي خیابان می باشد) داراي صورتجلسه مورخه 
77/02/01 می باشد. در حال حاضر با توجه به بازدید و همچنین نقشه برداري ارایه شده 

:داراي مغایرت با سوابق فوق به شرح زیر می باشد
تبدیل قسمتی از حیاط به مساحت 26.69 مترمربع و قسمتی از پیلوت مسکونی به  -1
مساحت 24.05 مترمربع ، مجموعا به یک واحد مسکونی و سرویس بهداشتی منضم به آن 

(به سطح کلی 50.74 مترمربع)  با قدمت سال 1377
 احداث بالکن تجاري و راه پله دسترسی جمعا به سطح 20.52 مترمربع با قدمت سال 2-67
مابه التفاوت مسکونی همزمانساز در طبقه همکف به سطح 31.62 مترمربع (قدمت سال  -3

(67
مابه التفاوت مسکونی همزمانساز در طبقه اول به سطح 17.72مترمربع که از این مقدار به  -4

سطح 4.48 مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع است (قدمت سال 67)
با توجه به اینکه در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 76 یک واحد کسري  -5
پارکینگ مسکونی گزارش شده است، با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی مشمول 1 

واحد کسري پارکینگ مسکونی است. (قدمت 77)
با توجه به اینکه در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد در سال 76 چهار باب مغازه  -6
گزارش شده لکن در خصوص کسري پارکینگ آنها اظهار نظري نشده است ، برابر ضوابط 
 زمان وقوع تخلف ، مشمول 2 واحد کسري پارکینگ تجاري است (قدمت 76)

برابر خط پروژه شماره 467 به سطح تقریبی 22 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. (در 
همکف به سطح 17 مترمربع از اعیان مغازه شماره 1 و به سطح 5 مترمربع از اعیان مسکونی 
و در طبقه اول به سطح 22 مترمربع از اعیان مسکونی)  با توجه به سربندي محدوده فضاي 
باز، حیاط خلوت سراسري حذف شده است لکن با توجه به وقوع اعیان در همکف اشرافیتی 
به سمت پالك مجاور مشاهده نمی شود. الزم به توضیح است که با توجه به نقشه برداري 

/ارایه شده عرصه وضع موجود از مساحت سند مالکیت بیشتر است./ع.ا
--------------------------------------------

احتراما گزارش فوق بر اساس مستندات جدید که در پرونده قدیمی ملک مشاهده شد ، از 
.جهت قدمت تخلف بندهاي 1 ، 2 و 5 بروزآوري شده است
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



--------------------------------------------
: توضیح صنفی

مغازه شماره 1 : به مساحت 35.07 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 18.74 مترمربع 
داراي فعالیت صنفی به صورت «غذاخوري» فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 2 : به مساحت 32.16 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «خشک شویی» 
فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 3 : به مساحت 19.99 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «فروشگاه اسباب 
بازي» فاقد تابلوي تبلیغاتی

مغازه شماره 4 : به مساحت 7.17 مترمربع داراي فعالیت صنفی به صورت «ساعت سازي» 
فاقد تابلوي تبلیغاتی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 24,446,054(بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل و  

شش هزار و  پنجاه و  چهار)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 74.29  1.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 4/98/8763 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
خیابان 
آرسن 
میناسیا ن 
- جنب قفل 
وکلید 
سازي 
 ذبیحی

4-2-10144-32-1-0-0 116
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,635,441(یک میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  

چهارصد و  چهل و  یک)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 74.55  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 37,180,000(سی و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار )  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 26  0
 

219375  , 1380 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت 

هزار و  پانصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 50  2
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 2 واحد تجاري و 2 واحد 
مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 2 واحد 
تجاري به مساحت 26 مترمربع (با فعالیت صنفی کلیدسازي و آرایشگاه) ، یک واحد 
مسکونی (سوئیت) به مساحت 51.84 و طبقه اول در یک واحد مسکونی به مساحت 71 
مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 148.84 مترمربع با مصالح آجري با قدمت سال ساخت 1380 

: احداث نموده است که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري به مساحت تقریبی 26 مترمربع-1

احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم به مساحت تقریبی  74.55 مترمربع -2
 احداث بناي مسکونی بدون مجوز خارج تراکم به مساحت تقریبی  3.29 مترمربع -3

 احداث یک طبقه مازاد به مساحت تقریبی 71 مترمربع -4
واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 854 مورخ  2 -3

1397/08/21 به سطح تقریبی 11.8 از اعیان در حد شمال و شرق در تعریض خیابان 16 متري 
و کوچه 4 متري میباشد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد 

.///.س.ن
در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-246627 مورخ  ***

1397/12/18 در خصوص قدمت بناي تجاري با توجه به گواهی کارشناس رسمی دادگستري 
(مهندس سید محمود رهسپار میعادي) به شماره ش ر-241596 مورخ 1397/12/11 سال 

***. وقوع تخلف بناي تجاري سال 1380 تایید میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 547,915,200(پانصد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  پانزده هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.64  1.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 4/98/8764 بدوي دروازه -
الکان   - 
مصطفی 
--خمینی

4-3-10328-17-1-0-0 116
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 4/97/38-97/04/04 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی  به زیربناي 484.4 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.5 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 21.5 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 35.27 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.77 مترمربع  -3

به صورت پیشروي به سمت خیابان 8 متري با ارتفاع 6.5 متر از کف می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 35.27 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.77  -4
مترمربع به صورت پیشروي به سمت خیابان 8 متري با ارتفاع 9.90 متر از کف می باشد

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 6.6 مترمربع -5
مازاد بر تراکم به سطح 2.04 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در همکف -6

کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع -7
داراي کاهش بنا به سطح 25.84 مترمربع در زیرشیروانی بدلیل عدم احداث انباري می 
باشد.تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد.هنگام صدور 
پروانه به سطح 9.87مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی 
می باشد.سطح اشغال از 54.91% به 68.79% افزایش یافته است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

116
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با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات، تبدیل راه پله به بناي مفید و مازاد انباري  راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 489,528,000(چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  پانصد 

و  بیست و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100.35  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/21 4/98/8789 بدوي شهرك -
مصطفی 

خمینی--10
 متري اول

4-3-10046-22-1-0-0 116
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/70 مورخه 97/07/25  به صورت  3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناء 580 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري  بوده(نما انجام شده است) وموارد خالف واضافه بنا خارج از 
تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده  ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح 

:  زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  11.92 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 15.52  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  15.52   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 15.52    مترمربع 4

به مساحت  37.36 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -5
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 4.51 مترمربع داراي بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در -6
همکف(باالي 5 مترمربع)

به مساحت 7.60 مترمربع رعایت فضاي سبز نشده است.رعایت فضاي باز میگردد.سطح 
اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  69.65 درصد بوده وحالیه در وضع 
موجود 75.77 درصد بوده که به مقدار 6.12 درصد افزایش یافته است.به مساحت 29.10 
مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي 
همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت 
عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 
قابل بررسی قرار خواهد گرفت.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي 

گرفتن عدم خالف را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/07

116
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 28,272,000(بیست و  هشت میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.24  0.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/22 4/98/8790 بدوي -
معلولین-آر
سن 

میناسیان-ب
رنوعی

4-2-10144-72-1-0-0 117
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه شماره 4/97/32-97/03/27 به صورت دو طبقه بر روي 
پیلوت (بانضمام انباري در زیر شیروانی) به زیربناي 287.25 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
:اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 6.08 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 6.08 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.08 مترمربع -3

: توضیحات
داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 13.96 مترمربع (بدلیل عدم احداث انباري) می  -1

.باشد
.کسري پارکینگ و فضاي سبز و باز ندارد -2

.سطح اشغال از 69.95 درصد به 74.87 درصد افزایش یافته است -3
هنگام صدور پروانه به سطح 9.17 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام  -4

.پایانکار الزامی می باشد
.پاگرد راه پله به بام سرگیر می باشد -5

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

117
0

در خصوص احداث سایبان با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و 
مستندات ارائه شده، رأي صادر شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد.   

جریمه 44.1  2
 

960000  , 1377
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1398/05/19 4/98/8792 تجدید 
نظر

-
حمیدیان--
نبش ك 
ششم

4-2-10229-11-1-0-0 117
1

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، ، با تقلیل ضریب 
جریمه نقدي از ضریب 3 به 2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

196,664,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد. 

جریمه 352.4  2
 

3300000  , 1377
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز

در خصوص عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

765  0
 

3300000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک ارائه شده که تحت تصرف شرکت آب وفاضالب گیالن بوده ، که سند مالکیتی از طرف 
متقاضی ارائه نشده وکپی مدارك صورتمجلس تحویل قطعه زمین به مساحت 3000 

مترمربع(برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده مساحت عرصه 2438.90 مترمربع است) از 
طرف وزارت نیرو به رئیس سازمان آب رشت ارائه شده که نیاز به تایید واحد محترم حقوقی 
در این خصوص میباشد.از کل پالك حالیه به عنوان اتفاقات آب وفاضالب منطقه 2 رشت 
مورد استفاده قرار میگیرد . داراي اعیانات بدون مجوز مطابق با کروکی نقشه برداري ضمیمه 

:شده به شرح زیر است( مدارکی از بابت احداث اعیانات ارائه ننموده است)
سرایداري با مصالح آجري به مساحت 48.80 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-1

ترانس برق با مصالح فلزي به مساحت 56 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-2
انبار با مصالح فلزي به مساحت 30.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-3
انبار با مصالح فلزي به مساحت 206.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-4

سایه بان فلزي به مساحت  38.10 مترمربع به قدمت تقریبی 20 سال-5
سرویس بهداشتی با مصالح سنگ بلوك به مساحت 7.80 مترمربع به قدمت تقریبی 1 -6

سال
سرویس بهداشتی دیگر با مصالح آجري به مساحت 2.60 مترمربع به قدمت تقریبی 20 -7

سال
سایه بان فلزي دیگر به مساحت 6 مترمربع به قدمت تقریبی 1 سال-8

حالیه برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/6634 مورخه 97/06/20 مبنی 
بر کارشناسی مجدد با توجه به تعرفه پالك فوق ،که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.برابر خط پروژه شماره 2298 مورخه 97/09/29 موجود در سامانه پالك فوق به 
مساحت تقریبی 765 مترمربع در تعریض خیابان 30 و14 متري وکوچه 10 متري قرار دارد(به 
مساحت تقریبی 10 مترمربع از عقب نشینی قید شده مربوط به اعیان بوده ومابقی به صورت 
عرصه میباشد).با توجه به کاربري پالك فوق در طرح تفضیلی که به صورت آموزشی تثبیت 
شده است ،بنابراین کل اعیان خارج تراکم میباشد.رعایت پارکینگ در فضاي باز 

میگردد.///ي.ث...97/10/10
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,023,750,000(یک میلیارد و  بیست 

و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 525  1.5
 

1300000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/28 4/98/8807 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی، 
نرسیده به 
شهرك 
قدس، 
روبروي 
کمیته امداد 
امام خمینی 
(ره)

4-3-10145-118-1-0-0 117
2

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

34.81  0
 

1300000  , 1390 تجاوز به معابر عمومی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 684 مورخ 98.1.7 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را بابت تبدیل به ساختمان اداري به مبلغ 
12001878000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,400,375,600(دو میلیارد و  چهارصد میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد . ضمنا با توجه به غیابی بودن گزارش اولیه  و 

ضمن همکاري مالک با اصالح متراژ با مساحت کل 1820.08 ( تبدیل و مساحت کسري 
پارکینگ ) نسبت به راي بدوي صورت می گیرد . 

جریمه 1260.27  0
 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان مذکور داراي گواهی تمدید پروانه شماره 49232 مورخ 1384/12/28 به صورت 
تجاري-مسکونی و با زیربناي کل 1038.52 مترمربع می باشد. طی بررسی هاي به عمل آمده 
در سوابق ساختمان، گواهی پایانکار مشاهده نگردید. حالیه ساختمان مذکور به صورت اداري 
و انتظامی مورد بهره برداري قرار می گیرد. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه هاي 

:معماري ارائه شده از سوي بهره بردار به شرح زیر می باشد
تبدیل یک باب مغازه به زیربناي اداري به مساحت 116.15 مترمربع -1

تبدیل بالکن تجاري به اداري به مساحت 117.02 مترمربع -2
توسعه بنا در بالکن به مساحت 36.98 مترمربع -3

تبدیل پیلوت مسکونی به فضاي اداري به مساحت 120.6 مترمربع -4
.تبدیل طبقات مسکونی به اداري به مساحت 684.87 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به مساحت 161.65 مترمربع -6

احداث راه پله به بام به مساحت 23 مترمربع -7
به استناد ضوابط زمان صدور پروانه، 21 واحد پارکینگ اداري مورد نیاز است که با توجه  -8
به تامین دو واحد پارکینگ، 19 واحد کسري پارکینگ دارد. به استناد خط پروژه 2163 مورخ 
1397/11/09 به مساحت 32.61 مترمربع از اعیان در تعریض بلوار 51 متري و به مساحت 2.2 
مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 8 متري حد جنوب  (جمعا به مساحت 34.81 مترمربع) 
واقع شده است. عطف به نامه شماره ش ر-869-1398 مورخ 1398/01/07 دبیرخانه 
کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها و به استناد گزارش کارشناس رسمی دادگستري، 

.سال وقوع تخلفات ساختمانی ، سال 1390 اعالم می گردد
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در خصوص میزان عقب نشینی راي بدوي تأیید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

15.76  0
 

1800000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/15 4/98/8856 تجدید 
نظر

میدان گاز 
به سمت 
توشیبا - 
 جنب بانک

4-3-10165-45-1-0-0 117
3

در خصوص اعتراض آقاي علی اکبر زحمتکش نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر 
با عنایت به محتویات پرونده، و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ،باستناد نامه 
شماره 24500 مورخ 98.02.22شهرداري منطقه  با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري بابت بناي در حد تراکم به مساحت 75.27مترمربع ، ضمن نقض 
راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 0.1 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه 
به مبلغ  12,967,800(دوازده میلیون و  نهصد و  شصت و  هفت هزار و  هشتصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 75.27  0.1
 

1800000  , 1393
 , 1394

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد کپی سند مالکیت ارائه شده از سوي مالک زمینی محصور 
مشتمل بر یکباب خانه به مساحت 473.30 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه ویالیی 

مسکونی به مساحت 97.5 متر مربع  که از بابت آن داراي بالمانع بشماره 
2/33/66628-1389/08/12 میباشد . همچنین  پالك ثبتی بشماره 14/9644 در حد شمال  
ملک بازدید شده داراي حقوق ارتفاقی  بصورت حق باز کردن پنجره  و دامنه نسبت به پالك 
بازدید شده میباشد. بعد از آن به استناد کروکی ارائه شده از سوي مالک اقدام به احداث 
یکباب اتاق در حد شمال اعیان به مساحت 23.67 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی و 
سرویس بهداشتی جدا ساز بمساحت 5.28 متر مربع با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در 
سال 1393 و  توسعه بناي مسکونی در حد غربی ملک بازدید شده به مساحت 46.32 متر 
مربع با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1394 نموده که از بابت اعیانات احداثی 
مذکور بالمانعی ارائه نشده است و حالیه فاقد بهره برداري میباشد. تمامی اعیانات احداثی 

داخل تراکم میباشدکه از بابت آنها راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/97/8497-1397/12/21 مبنی بر پرداخت جریمه صادر شده است  . به استناد بالمانع 
صادره فاقد کسري پارکینگ میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 1397/12/11-1554 
بمساحت 15.76 متر مربع از پالك بازدید شده در تعریض بلوار 51 متري در حد شمال قرار 
دارد . از بابت حالیه درخواست کارشناسی مجدد از ملک جهت ارسال به کمیسیون ماده صد 

را دارند. /ر.ي
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رحمت علی جمشیدي  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.94 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 16.65 در طبقات دوم تا چهارم هر طبقه به مساحت 
13.04مترمربع، انباري به مساحت 0.16 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 462,806,400(چهارصد و  شصت و  دو میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 68.87  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/09/05 4/98/8868 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی--ج
وادزاده

4-3-10040-90-1-0-0 117
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 2.36 
مترمربع و در طبقات  هر یک به مساحت 3.35 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 26,476,800(بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش 

هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 15.76  0.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/09/05 4/98/8868 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی--ج
وادزاده

4-3-10040-90-1-0-0 117
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامابر روي  پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/91-97/09/18 به صورت 4 طبقه 
در 4 واحد مسکونی به زیر بناي 799.55 مترمربع صادر گردیده است.باستناد نامه معاونت 
شهرسازي و معماري با جانمایی بنا به صورت همباد با ساختمان هاي حد شرق و غرب و با 
ایجاد شکست در نما موافقت شده است.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می 

: باشد و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
، اضافه بنا در همکف به سطح 12.94 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.65 مترمربع که از این مقدار به سطح 3.61 مترمربع به -2
، صورت تبدیل سایبان جهت پارکینگ به تراس غیر مسقف در طبقه اول می باشد

، اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 13.04 مترمربع -3
، اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 13.04 مترمربع -4

 ، اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 13.04 مترمربع -5
تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 15.76 مترمربع (2.36 مترمربع در همکف،3.35 در  -6

، هر طبقه)
، مازاد بر تراکم به سطح 0.04 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در همکف -7

مازاد بر تراکم به سطح 0.12 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیر  -8
، شیروانی

داراي کاهش بنا به سطح 3.17 مترمربع در زیر شیروانی می باشد ***
تخلف صورت گرفته در سطح بدلیل کاهش عرض حیاط با توجه به تغییر جانمایی  ***

دریافتی از معاونت معماري شهرسازي  از 3.12 به 2 متر می باشد
سطح اشغال از 64.98درصد به 70.68 درصد افزایش یافته است ***

هنگام صدور پروانه به سطح 1.24 مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن  ***
هنگام پایانکار الزامی می باشد

با توجه به چیدمان پارکینگ به مانند زمان صدور پروانه فاقد کسري پارکینگ می  ***
.باشد

اکنون مالک درخواست گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 560,064,000(پانصد و  شصت میلیون و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 83.85  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 4/98/8878 بدوي -
استقامت--
شقایق

4-2-10119-70-1-0-0 117
5

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/141 مورخه 96/12/26 به صورت 4  
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 686.75 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 
:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  2.63 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  2.63 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 5.46  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  7.22 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 54.21  مترمربع -5
به مساحت 0.71 مترمربع داراي بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري در -6

همکف(باالي 5 مترمربع)
به مساحت  10.99 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7

به بناي مفید در همکف وطبقات
رعایت فضاي باز میگرددو به مساحت 15 مترمربع داراي کسري فضاي سبز  است.سطح 
اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 63.94 درصد بوده وحالیه در وضع موجود  65.18 
درصد بوده که به مقدار 1.24 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي 
همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت 
عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر 
وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا 
قابل بررسی قرار خواهد گرفت.به مساحت 10.03 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه 

زیرشیروانی میباشد. جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/12/08

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 2,000,000(دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

80000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ 1398/03/28 4/98/8897 بدوي رشت - 
احمد 
گوراب - 
خیابان 
شهید 
حسن زاده 
- الله 21

4-1-10668-304-1-0-0 117
6

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

64.05  0
 

80000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها :  و با 
توجه به ارائه گواهی استحکام بنا ، مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی 
در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 653,360(ششصد و  پنجاه 

و  سه هزار و  سیصد و  شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 81.67  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند یکبابخانه که مساحت عرصه  آن طبق 
سند 156.5 مترمربع می باشد اما در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 
187.30 مترمربع اعالم شده است که مابقی به مساحت 30.8 مترمربع از سند بیشتر و مالک 
بابت آن مدارکی ارائه نداده اند.داراي اعیان بدون مجوز به صورت یکباب خانه ویالیی به 
مساحت 81.67 مترمربع  با قدمت سال 71 و یک باب مغازه به مساحت 12.55  با قدمت سال 
73  که کل اعیان مسکونی داخل تراکم می باشد .یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
دارد.به استناد خط پروژه شماره 2212-97/10/29 به سطح 50 مترمربع از عرصه در تعریض 
خیابان 12 متري حد شرق و پخ دو گذر و به سطح 4.80 مترمربع از اعیان مسکونی در 

تعریض کوچه 6 متري حد شمال و پخ دو گذر همچنین به سطح 9.25 مترمربع از اعیان مغازه 
نیز در تعریض خیابان 12 متري حد شرق قرار دارد.قابل ذکر است در سند حد شمال به پالك 
منتهی می باشد اما در وضع موجود به صورت کوچه بن بست وخط پروژه تهیه شده نیز بر 
.اساس کوچه بن بست 6 متري می باشد..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 224957-97/11/18 گزارش  ****

****.فوق عینا تایید می گردد
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 97/12/18-4/97/8436  ****

****.گزارش فوق عینا تایید می گردد
احتراما برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 8897-98/03/28 در خصوص  ****
اعیان مسکونی راي جریمه و در خصوص مغازه احداثی راي جریمه صادر شده است.تا کنون 
مغازه تخریب شنشده است لیکن به جهت دریافت عوارض پرونده به مرحله بعد ارسال می 

****گردد
***احتراما مغازه فوق فاقد فعالیت صنفی و فاقد هر گونه بهره برداري می باشد ****
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 35.14 مترمربع در حد تراکم ، 
با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 316,260(سیصد و  شانزده هزار و 

 دویست و  شصت) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 35.14  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/29 4/98/8906 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري-رو
بروي 
شهرك 
اندیشه-ك 
زورمند

4-2-10277-64-1-0-0 117
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بابت خارج از تراکم به مساحت 35.14 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

4,743,900(چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  سه هزار و  نهصد)  ریال محکوم و 
اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره، 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 35.14  1.5
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/29 4/98/8906 بدوي رشت -بلوار 
شهید 
افتخاري-رو
بروي 
شهرك 
اندیشه-ك 
زورمند

4-2-10277-64-1-0-0 117
7

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه دو بلکسی به مساحت عرصه 186.5متر 
مربع که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه در وضع موجود 187.08 مترمربع اعالم 
شده که از سند بیشتر می باشد و حدود ابعاد در وضع موجود با سند همخوانی ندارد.از بابت 
اعیان قدیمی به سطح 123.8 مترمربع در صفحه توضیحات سند باستناد صورتمجلس اداره 
ثبت اعیان آن گواهی شده است.طی بازدید مشاهده گردید مالک بدون مجوز در سال 1373
 اقدام به توسعه بناي مسکونی به سطح 70.28 مترمربع ، به صورت پیلوت جهت پارکینگ و 
دوبلکسی نموده است.از اعیان به سطح 35.14 مترمربع داخل تراکم و به سطح 35.14 
مترمربع خارج از تراکم می باشد.کسري پارکینگ ندارد.باستناد خط پروژه شماره 

988-98/01/27 به سطح 12.30 مترمربع از پالك در تعریض کوچه هاي 10 و 4 متري حد 
شمال و شرق قرار دارد (به سطح 3.80 مترمربع از عرصه و مابقی به سطح 8.5 مترمربع از 

.اعیان می باشد).مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جمعاً بمبلغ 249,572,400(دویست و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و 
 دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.93  1.75
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 4/98/8935 بدوي -
بهشتی--بو
ستان

4-2-10263-31-1-0-0 117
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/44 مورخ 97/05/01 به صورت 2
 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 539.45 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.61 مترمربع-1

مازاد بر تراکم در طبقه همکف به سطح 2.08 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر -2
.مربع

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.61 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.61 مترمربع به صورت تراس رو باز-4

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 10.02 متر مربع-5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 57.08% میباشد.همچنین 
برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 2.66 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام 
پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد لذا به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-98.02.02-12098 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

1،240،000،000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 248,000,000(دویست و  چهل و  هشت میلیون ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 124  0
 

1200000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1398/05/12 4/98/8937 بدوي رشت - 
باالتر از سه 
راه معلولین 
- روبروي 
آسایش 6 - 
چوب 
فروشی 
 خلخال

4-3-10033-740-1-0-0 117
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.08  0
 

1200000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 16841-1397/09/02 مکان بازدید شده به  
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت تقریبی 165.6 متر 
مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز و بدون مجوز  1 طبقه  با پوشش 
100 درصد در عرصه  مشتمل بر 2 باب مغازه مجموعا بمساحت 165.6 متر مربع که از این 
مقدار بمساحت 25 متر مربع بصورت 2 باب پارکینگ اختصاصی میباشد . مغازه سمت جنوبی 
در مرحله بهره برداري بشغل خدمات فنی و ساختمانی شوکتی فاقد بالکن و داراي تابلوي 
تبلیغاتی به ابعاد 4 * 2.2 متر مربع و تابلوي دیگر به ابعاد 1 * 2.5 متر مربع  و داراي اخطاریه 
 بشماره 3/227/ن-1396/05/26 و مغازه حد شمالی در مرحله بهره برداري بشغل سیستم
CNG   فاقد بالکن داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 1 * 4 متر مربع و داراي اخطاریه بشماره
2/228/ن-1396/05/26  میباشد . از بابت احداث اعیانات به مساحت  41.6 متر مربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد بشماره 4546-1384/04/21 دارند که از این بابت نیازمند گواهی 
واحد تخلفات میباشد.همچنین داراي راه پله به طبقه اول بمساحت 13.01 متر مربع میباشد 
که حالیه به دلیل عدم احداث اعیان در طبقه اول مسدود گردیده است.  لذا داراي توسعه 
بناي تجاري بمساحت 124 متر مربع با قدمت تقریبی در سال 1387 میباشد.2 واحد 
پارکینگ تامین شده و به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.به استناد خط پروژه 
بشماره 464-1397/09/11 به مساحت 0.92 متر مربع از پخ دو گذر در تعریض بلوا 35 متري 
در حد غرب و کوچه 10 متري در حد جنوب و بمساحت 3.16 مترمربع از پخ دو گذر در 
تعریض کوچه 10 متري در حد جنوب و کوچه بن بست در حد شرقی قرار دارد./ر.ي

117
9

بدیهی است با حکم به تخریب بناي اضافه بناي مذکور و اعاده به مدلول پروانه موضوع 
قرارگیري اعیان در تعریض منتفی می گردد.   

رعایت عقب 
نشینی

1.55  0
 

1440000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/19 4/98/8945 بدوي -
یخسازي--
حقدانی-بن 
4 متري

4-2-10416-19-1-0-0 118
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به مساحت 196 مترمربع به صورت یک قطعه زمین غیر 
محصور وفاقد اعیان میباشد.(قبال اعیان با توجه به راي کمیسیون ماده صد به شماره  
4/98/9610 مورخه 98/05/12 تخریب گردیده است).خالف ندارد.برابر خط پروژه شماره 
2053 مورخه 98/06/02 موجود در سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 24.30 مترمربع در 

تعریض کوچه هاي 6و10 متري  قرار دارد.جهت اقدامات بعدي تقدیم 
میگردد.///ي.ث...98/08/22

118
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رمضانعلی مهربد 
خمیرانی مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم 
هر طبقه به مساحت 16.82مترمربع، و اضافه بنا در زیر شیروانی بمساحت 21.27 
مترمربع ،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 361,519,200(سیصد و  

شصت و  یک میلیون و  پانصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 71.73  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/29 4/98/8960 بدوي خ -
الکتریک-- 
کوچه حجت

4-3-10005-84-1-0-0 118
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/96/137-96/12/24 به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت بانضمام انباري در زیرشیروانی به زیربناي کلی 252.6 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه 

: شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 16.82 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.82 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 16.82 مترمربع -3

یک طبقه مازاد به سطح 92.62 مترمربع (طبقه سوم) -4
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 21.27 مترمربع -5

با توجه به نقشه هاي ارائه شده و وضع موجود تا این مرحله داراي یک واحد کسري  -6
پارکینگ می باشد

با توجه به ضوابط جدید و جاري کسري فضاي سبز به سطح 5 مترمربع کسري فضاي  -7
سبز دارد

با توجه به ضوابط جدید و جاري کسري فضاي باز به سطح 28 مترمربع کسري فضاي باز  -8
دارد

: توضیحات **
بررسی دقیق پارکینگ ها موکول به زمان پایانکار و اجراي کف سازي و نصب درب می   ***

.باشد
ابعاد نورگیر رعایت نشده است (2.02*1.84)لذا در قسمتی که عرض آن کمتر از 2 متر  ***

.(می باشد پنجره اي احداث نگردیده است
.سطح اشغال از 69.48 درصد به 84.27 درصد افزایش یافته است ***

هنگام صدور پروانه به سطح 0.15 مترمربع در حد شرق در تعریض کوچه 8 متري و به  ***
سطح 10.80 مترمربع در حد جنوب در تعریض کوچه 12 متري احداثی قرار داشته که رعایت 

.آن هنگام پایانکار الزامی می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

118
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و همچنین قرارگیري ملک در کاربري مسکونی ، 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم 
، به مبلغ  15,897,150(پانزده میلیون و  هشتصد و  نود و  هفت هزار و  یکصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53  1
 

303750  , 1377
 , 1382

تبدیل پیلوت به مسکونی 1398/04/04 4/98/8971 بدوي رشت 
حمیدیان  
بعداز 

مسجد امام 
رضا بن 
بست آزادي 

پالك 51

4-1-10292-91-1-0-0 118
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,734,100(بیست و  یک 
میلیون و  هفتصد و  سی و  چهار هزار و  یکصد) ریال صادر می گردد

جریمه 36.44  1
 2 
 

303750  , 1377
 , 1382

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب خانه دو اشکوبه بر روي عرصه به 
مساحت 138.15 مترمربع که از بابت احداث یک باب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت به 
زیربناي کلی به مساحت  193.20 مترمربع داراي پروانه و پایانکار می باشد.مالک بدون مجوز 
با قدمت سال 82 قسمتی از پیلوت را به یک واحد مسکونی تبدیل نموده همچنین قسمتی 
از نورگیر را نیز هم در پیلوت و در طبقه اول به مسکونی تبدیل نموده است.برابر نقشه هاي 

:معماري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 41.56 مترمربع -1

توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.56 مترمربع (با قدمت سال 77 همزمانساز با صدور  -3
پایانکار)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -4
دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر (بوسیله این دیوار گذاري پیلوت جهت پارکینگ  -5

محصور شده است)
باستناد خط پروژه شماره 869-97/09/17 به سطح 13.65 مترمربع در تعریض کوچه 8 

.متري حد شرق قرار دارد
قابل ذکر است پیلوت جهت پارکینگ باقی مانده ، بوسیله دیوار آجري محصور شده  ***
بود و داخل آن نیز پارتیشن بندي شده است. طی بازدید مجدد درتاریخ 98/02/17 پارتیشن 
بندي جمع آوري گردید و به پیلوت تبدیل شده است و یک واحد پارکینگ تامین می گردد 
اما یک واحد کسري پارکینگ دارد که بوسیله دیوار آجري به طول 10 متر پارکینگ محصور 

.شده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

-------------------------------------------------
احتراما طی بازدید مجدد در تاریخ 98/10/01 ، راي کمیسیون ماده صد در خصوص  *****
تخریب دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر اجرا شده است  و دیوار مورد نظر تخریب 

.گردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

118
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده، با عنایت به قدمت اضافه بنا، ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد لذا به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,596,000(سی و  هفت میلیون و  پانصد و  

نود و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 14.46  2
 

130000  , 1372 تبدیل غیر مجاز 1398/03/26 4/98/8972 بدوي فلکه -
گاز-بلوار 
شهید 
بهشتی-جن
ب ساختمان 
-رامیزا

4-3-10005-372-1-1-0 118
3

توضیحات بازدید مکان ارایه شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 111.68 
مترمربع قطعه اول تفکیکی داراي بالکن به مساحت 43 متر مربع(فعال خالی وفاقد فعالیت 
شغلی)که از بابت آن داراي بالمانع شماره 2/33/89053 مورخه 91/06/26 میباشد.بدون 
مجوز اقدام به تعمیرات مغازه از جمله کف سازي وتعویض درب مغازه به صورت کرکره اي 
نموده است.برابر خط پروژه شماره 1414 مورخه 97/07/15  پالك فوق فاقد عقب نشینی 
میباشد. در ضمن پالك فوق شامل چند واحد مسکونی ویک واحد تجاري دیگر بوده وفقط 
مغازه فوق مورد تعرفه قرار گرفته وبرابر درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار براي 
آن را دارد که جهت اظهار نظر ودستورات بعدي تقدیم میگردد.به صورت خالف اقدام به 
اضافه بنا به مساحت 14.46 مترمربع(برابر کروکی نقشه بداري ضمیمه شده ممهور به مهر 

.مهندس رامین واله )نموده که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به درخواست متقاضی به شماره 58988 مورخه 98/04/13 و بر اساس نامه اداره برق 
به شماره 98/34087 مورخه 98/04/16 ضمیمه شده قدمت مغازه فوق به مورخه 60/07/23 

اعالم شده که جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/04/16
با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان جمعاً بمبلغ 740,611,200(هفتصد و  چهل میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 110.21  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/21 4/98/8973 بدوي رازي  کوي  
یونس آباد 
کوچه شهید 
مهد ینا 
پالك 38

4-3-10061-8-1-0-0 118
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/35 مورخه 97/03/30  به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 5  واحد مسکونی به زیربناء 814 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 7.11  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  25.11 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  25.11 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 25.11  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 25.11  مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  2.66 مترمربع-6

تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد مسکونی افزایش یافته است وبرابر نقشه هاي ارائه 
شده فاقد کسري پارکینگ میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  
69.68 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 72.66 درصد بوده که به مقدار  2.98 درصد 
افزایش یافته است.به مساحت 80  مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 76.08 مترمربع 
رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع 
پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان 
پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در 
زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 
گرفت.با توجه به تغییر عرض یک درب پارکینگی رو از 3 متر به 4 متر  ،برابر نامه معاونت 
محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي یک باب 
کسري پارکینگ درآمدي میباشد.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي 

گرفتن عدم خالف  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/02/02
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي علی عیوضی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 15.17مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
305,827,200(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.68  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 4/98/8974 بدوي -
رازي-قلیزا
ده-مطهري

4-3-10065-8-1-0-0 118
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/74 در تاریخ 97/08/07 به صورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 521.33 مترمربع صادر گردیده است. در 
حال حاضر عملیات ساختمانی در حد اسکلت می باشد و با توجه به نقشه برداري ارایه شده 

: تا این مرحله داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.17مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.17 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.17 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.17 مترمربع -3

.احداث یک طبقه مازاد (طبقه چهارم) به مساحت  133.15 مترمربع -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.69 مترمربع -5

.افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 4 واحد مسکونی -10
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بر اساس نقشه هاي معماري (با توجه به اینکه بر  -7
اساس پروانه ، مجاز به احداث 2 درب 3 متري بوده حالیه یک واحد پارکینگ را با تعبیه یک 
درب اضافی تامین نموده که موجب حذف پارك حاشیه شده است. لذا یک واحد کسري 

پارکینگ مسکونی دارد)
سطح اشغال بنا از 54.88% در زمان پروانه به 69.9% افزایش یافته است. فضاي باز و فضاي 
سبز برابر ضوابط روز تامین می شود. الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد 
اجراي ساختمان در حد اسکلت بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی آتی، موکول 
به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی است. همچنین 

/رعایت ارتفاع پارکینگ و دیوارحایل بام در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
-------------------------------------------

از بابت موارد فوق داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/10422 مورخه 
98/10/07 مبنی بر تخریب طبقه مازاد می باشد که به این واسطه آیتم هاي افزایش تعداد 
واحد و کسري پارکینگ نیز منتفی شده ، همچنین از بابت سایر آیتم هاي اضافه بنا نیز راي 
به جریمه صادر شده است. تا زمان تنظیم این گزارش اجراي راي نشده و در حال حاضر 
مالک جهت جانمایی پارکینگ ها در همکف نقشه اجرایی دیگري ارایه نموده که در آن پارك 
حاشیه را تامین کرده است. لذا با شرایط این نقشه جدید ، صرفا با اخذ عوارض درآمدي یک 
واحد پارکینگ ، تعداد مورد نیاز پارکینگ تامین خواهد شد. سایر موارد تخلف کماکان به 

/قوت خود باقیست. /ع.ا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه چهار رشت در خصوص احداث بدون مجوز 
یکباب خانه به مساحت 145.13 متر مربع بناي داخل تراکم ومساحت  18.9متر مربع 
بناي خارج تراکم با توجه به سال ساخت (1364) و کاربري ملک (مسکونی )  قابلیت 

طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 164.03  0
 

50000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/01 4/98/8975 بدوي رشت - 
بلوار الکان 
- کوچه پور 
ابوالفضل - 
آموزشگاه 
زبان ما نا

4-3-10249-33-1-0-0 118
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد سند مالکیت  نقشه برداري ارائه شده بصورت عرصه و اعیان 
یکباب خانه و محوطه به مساحت 185 متر مربع داراي اعیان بصورت خانه مسکونی ویالیی 
دوبلکسی با اسکلت بلوك سیمانی بمساحت 164.03 متر مربع با قدمت در سال 1364 ( به 
استناد تاریخ نصب کنتور ) .که از بابت اعیان موجود بالمانعی ارائه نداده اند . حالیه از کل بنا 
در حال بهره برداري بصورت آموزشگاه زبان مانا داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2 * 1 متر 
مربع از نوع فلزي میباشد که از بابت آن اخطاریه بشماره 3/121/ن-1397/03/10 از ناحیه 3 
 :شهرداري منطقه 4 دریافت نموده اند. . لذا خالفهاي ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد

 احداث بناي خالف ساز و داخل تراکم بمساحت 145.13 متر مربع -1
 احداث بناي خالف ساز و خارج تراکم بمساحت 18.9 متر مربع -2

استفاده از اعیان مسکونی به صورت تجاري بمساحت 164.03 متر مربع -2
.داراي  2 واحد کسري پاکینگ تجاري به استناد ضوابط جدید میباشد-3

به استناد خط پروژه بشماره 1604-1397/12/11 بمساحت 1.05 متر مربع از پالك بازدید  
شده در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم می گردد./ر. ي
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
نیم برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات  و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,180,000(بیست و  یک میلیون و  یکصد و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.3  0.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/30 4/98/8981 بدوي عینک -
جنب انبار 
دخانیات--
شقایق

4-1-10518-78-1-0-0 118
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد سند مالکیت ارائه شده از سوي متقاضی بصورت زمینی به 
مساحت 147.69 متر مربع که بر روي آن پروانه ساختمانی به شماره 21-1390/02/10بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی با زیربناي بمساحت 313.18 متر مربع صادر 
گردیده که حالیه در وضع موجود عملیات ساختمانی اتمام یافته و ساختمان در حال بهره 
برداري میباشد لیکن تاکنون گواهی عدم خالف و گواهی پایانکار دریافت نکرده اند . لذا به 
استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک خالفهاي ساختمانی بر خالف مدول پروانه به 

: شرح زیر اعالم میشود
کاهش مساحت راه پله و افزودن به زیربناي مفید در همکف و طبقات مجموعا به مساحت  -1
7.04 متر مربع ( همکف بمساحت 0.17 متر مربع و طبقات اول تا سوم هر کدام به مقدار 2.29

 متر مربع )
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم مجموعا بمساحت 28.26 متر مربع ( هر طبقه بمساحت  -2

 9.42 متر مربع )
همچنین داراي کاهش بنا در راه پله زیرشیروانی بمساحت 4.77 متر مربع و کاهش بنا در 
پیلوت بمساحت 0.38 متر مربع میباشد. مطابق پروانه صادره رعایت پارکینگ میگردد . 
حالیه درخواست حفاري جهت انشعاب آب را دارند. الزم بذکر است پروانه صادره با 7.2 متر 
مربع عقب نشینی نسبت به عرض گذر صادر گردیده که رعایت عقب نشینی در هنگام 

صدور پایانکار الزامی است. /ر.ي
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حسب بررسی محتویات پرونده، با عنایت به توسعه بناي تجاري به مساحت  4.06 
مترمربع ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد و به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها 

راي به اخذ جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 8,120,000
(هشت میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري رشت صادر و اعالم 

می گردد.

جریمه 4.06  2
 

1000000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1398/03/21 4/98/8987 بدوي شهرك -
مفتح - 
کوچه 
--دهم

4-2-10225-478-1-2-0 118
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به 
انضمام یکباب مغازه  و سایبان مسکونی داراي بالمانع شماره 2/33/107761 مورخ 

1392/05/20 میباشد ، حالیه مالک بصورت خالف در محوطه اختصاصی خود (طبق نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی )  اقدام به توسعه بناي تجاري به مساحت 4.06 مترمربع ( 
بافعالیت صنفی انبار کاال) با قدمت تقریبی 10 سال نموده است که مدارکی از بابت آن ارائه 
ننموده و به استناد خط پروژه شماره 1586 مورخ 1394/10/05 ملک مذکور فاقد عقب 
نشینی میباشد ، مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد.///س.ن

118
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با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و موقعیت مکانی ملک،به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص اضافه بنا در همکف و طبقات با ضریب 
1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 732,816,000(هفتصد و  سی و  دو میلیون و 

 هشتصد و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم می دارد .

جریمه 145.4  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/19 4/98/8998 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بن بست 4 
متري

4-3-10315-30-1-0-0 118
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903202301 مورخ 97/7/22 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق 
احتمالی مالک در خصوص تراکم اعطائی به شهرداري ابالغ ، که طی نامه شماره ش ر - 
23632-1398 مورخ 1397/02/2اعالم نمود هیچ تعهدي از مالک در خصوص تراکم 

اعطائی اخذ نشده است، لذا از شمول اعمال جریمه معاف می باشد.

ردتخلف 51.88  0
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 130/47 متر مربع بناي موضوع گزارش 
به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها  راي به  اخذ جریمه با ضریب 1/75 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 767,046,000(هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهل و 
 شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 130.45  1.75
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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توضیحات بازدید مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که بابت ان پروانه به شماره  
55-94/10/22 در 3.5 طبقه و با زیر بناي کل422.55 مترمربع صادر گردیده است. حالیه 
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري میباشد و تا این مرحله داراي اضافه بنا مازاد بر 
تراکم و طول 60% و بر خالف مدلول پروانه به شرح ذیل میباشند:(متراژ کل اضافه بنا 

    275.85 مترمربع)
.اضافه بنا در همکف به سطح 36.35 مترمربع-1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 36.35 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 36.35 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 36.35 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه چهارم) در یک واحد مسکونی به سطح  -5
.130.45 مترمربع

 کاهش سطح زیرشیروانی بمساحت 25.42 متر مربع -6
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت پیوست ضوابط قدیم  -7
طرح تفضیلی شهر رشت که در صورت تخطی مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي 
مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را 
بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و به دبیر خانه کمسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم 
نماید.  بر این اساس اضافه بنا خارج از حد تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، 
به مساحت  51.88 مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب 

.می گردد
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته که بصورت طبقه مازاد می باشد کسري  -8

.پارکینگ ندارد
درخصوص رعایت عقب نشینی و تجاوز یا عدم تجاوز به شارع  تراس ضلع جنوب غربی 
طبقات بر روي پخ  نیاز به انعکاس وضع موجود ملک بر روي  خط پروژه می باشد مراتب 
جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.****به استناد خط پروژه1517 ملک فوق فاقد 

. عقب نشینی است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
---------------------------------

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7723-1397/12/09اعالم میدارد که 
تعهدي از مالک در خصوص تراکم اعطایی اخذ نشده ، لذا به استناد نامه 96/11/30033

/ص-1396/06/29 از اداره کل راه و شهرسازي و نامه بشماره  ب/915125/ص-1391/04/28
شهرداري رشت و  نامه دیگر بشماره 28281/730-1393/06/02 اداره کل راه و شهرسازي ( 
تماي نامه ها به پیوست تقدیم میگردد ) شهرداري ملزم گردیده است که در صورت تخطی 
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مالکان از مصوبات کمیسیون ماده 5 کلیه تراکم اعطا شده به عنوان تخلف ساختمانی به 
دبیرخانه کمیسیون ماده صد اعالم گردد.  مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 

تقدیم میگردد./ر.ي

با توجه به محتویات پرونده و به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به هیـأت 
پنج نفره کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 

شماره ش ر-21697-98/02/17 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 5،638،800،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري 

و عدم اعتراض طرفین، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,127,760,000(یک 
میلیارد و  یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 79.51  0
 

3300000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/25 4/98/9001 تجدید 
نظر

منظریه-خ -
آزادي-ك 
حسین آزاد
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توضیحات بازدید ساختمان مورد بازدید داراي پروانه احداث بنا شماره 64 مورخ 1393/11/08به صورت یک 
طبقه مسکونی بر روي سه باب مغازه با زیربناي 620.7 مترمربع می باشد. پس از آن بابت 

:تخلفات ساختمانی مشتمل بر
احداث زیر زمین تجاري بسطح 364.16 متر مربع جهت تامین پارکینگ تجاري -1
 %اضافه بنادر طبقه همکف بسطح 123.94 مترمربع،خارج از تراکم و طول 60 -2

 تبدیل 136.65 متر مربع از پیلوت مسکونی به تجاري-3
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 347.73 متر مربع خارج تراکم و طول 60% الزم به توضییح  -4

 است طبقه اول بصورت دوبلکس تجاري میباشد و از مغازه ها راه دارد
 تبدیل 14.70متر مربع از راه پله مسکونی به تجاري -5

 حذف و عدم اجراي طبقه دوم بسطح 220.45 متر مربع -6
 حذف و عدم اجراي راه پله به بام بسطح 15.20متر مربع -7

کاهش سطح بالکن مغازه بسطح 101.12 متر مربع (بالکن مغازه ها از 149.90متر مربع برابر  -8
پروانه صادره به 48.78 متر مربع کاهش یافته است )

تراکم اعطایی به مساحت 33.77 مترمربع -9
پنج واحد کسري پارکینگ تجاري -10

داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها مبنی بر جریمه نقدي بوده و پس 
اژ آن گواهی عدم خالف شماره 614515 مورخ 1396/05/31 با زیربناي 1119.76 مترمربع 
صادر گردیده است. حالیه تقاضاي گواهی پایانکار را دارند. برابر بازدید به عمل آمده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و برابر خط پروژه شماره 1753 مورخ 1395/04/08 که وضع 
موجود ملک بر روي آن منعکس شده است  ملک فوق  از وضع موجود فاقد عقب نشینی 
است. برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 48.78 مترمربع ناشی از منظور نمودن مقادیر رمپ  -1

در همکف
اضافه بناي تجاري در طبقه اول به مساحت 30.73 مترمربع  که به مساحت 26.32  -2
مترمربع از آن شامل راه پله دسترسی طبقه همکف به طبقه اول می باشد که در گزارش 

.مرحله عدم خالف منظور نشده بود
با توجه به جانمایی پارکینگ ارائه شده و سوابق جریمه کسري پارکینگ، فاقد کسري -3

 .پارکینگ می باشد
تخلفات ساختمانی احصا شده به صورت همزمانساز گزارش شده است یعنی تاریخ وقوع 
تخلف عطف به تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی سابق می باشد. بازدید این جانب از ساختمان 
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مذکور در سال 1397 و در زمان اتمام عملیات ساختمانی صورت گرفته است لیکن با توجه به 
تاریخ صدور پروانه ساختمانی و مدت زمان الزم براي توالی عملیات ساختمانی و نیز با توجه 
به این که در زمان ارسال گزارش تخلفات ساختمانی  به کمیسیون ماده صد در سال 1394 
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري اعالم گردیده است، به نظر می رسد در خصوص 
اعالم  تاریخ وقوع تخلفات ساختمانی، سال 94 قرین به صحت باشد.مراتب جهت بررسی و 

.دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
در پاسخ به نامه شماره ش ر-22360-1398 مورخ 1398/02/18 عطف به نظریه  ---
کارشناس رسمی دادگستري شماره 21697 مورخ 1398/02/17 سال وقوع تخلفات 

ساختمانی سال 1395 اعالم می گردد. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 
می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 256416مورخ 97.12.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 707020ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 141,404(یکصد و  چهل و  یک هزار و  چهارصد و  
چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد. 

جریمه 15.37  0
 

50000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1398/03/28 4/98/9006 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
قاسمیه 2- 
جنب 
تاکسی 
تلفنی 
ستاره 
شمال 
 شریف
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/4605-1397/06/17 مکان بازدید شده 
به استناد سند مالکیت ارائه شده از سوي مالک بصورت 6 دانگ یکباب خانه و محوطه 
بمساحت 157.67 متر مربع و در وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي 
مالک ممهور به مهر نقشه برداري بمساحت 151.15 متر مربع مربع داراي اعیان احداثی 
مسکونی به مساحت 98.58 متر مربع با اسکلت آجري و با قدمت تقریبی در سال 1355 که 
از بابت آن داراي بالمانع شماره 58564 -59/12/25 میباشد که حالیه بازسازي شده است . 
همچنین بعد از ان اقدام به احداث مغازه با قدمت تقریبی در سال 1360 به استناد نقشه 
برداري ارائه شده از سوي مالک بمساحت 15.37 متر مربع نموده که حالیه مالک اقدام به 
بازسازي و تعمیرات کلی مغازه نموده است و از بابت آن راي کمیسیون ماده صد بشماره 
4/97/7031-1397/08/15 مبنی بر تخریب صادر گردیده است. به استناد ضوابط قدیم 

کسري پارکینگ تجاري ندارد .  به استناد خط پروژه بشماره 454 بمساحت 14.6 متر مربع از 
پالك بازدید شده در تعریض کوچه 12 متري قرار دارد. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی 

بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
256428مورخ 97.12.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ11500000 ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 2,300,000(دو میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.5  0
 

162500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1398/03/28 4/98/9007 بدوي رشت - سه 
راه معلولین 
- آرسن 
میراسیان - 
روبروي 
کوچه باقري 
- جنب 
 آرایشگاه

4-2-10142-133-1-0-0 119
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 1 طبقه در 1 واحد تجاري (براساس 
نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی) به مساحت تقریبی 13.5 مترمربع (با فعالیت 
صنفی ایزوگام ) به قدمت تقریبی 21 سال با مصالح آجري احداث نموده و قابل بهره برداري 
میباشد ، کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 854 مورخ 1397/08/21 ملک 
مذکور فاقد عقب نشینی میباشد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///.س.ن
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص بناي احداثی بدون مجوز واقع در دانشگاه علوم پایه (ساختمان شهداي 

هسته ایی ) با زیربناي 5101.87 متر مربع ،  با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 7,965,422,084(هفت میلیارد و  نهصد و  شصت و  پنج میلیون و  
چهارصد و  بیست و  دو هزار و  هشتاد و  چهار) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی  به مساحت 525 متر مربع  بر اساس 
گزارش شهرداري ، مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط 

توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 5101.87  3
 

520425  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/02 4/98/9015 بدوي خیابان 
نامجو - 
تقاطع 
منظریه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداث شده بدون مجوز به صورت 5 طبقه بر روي زمین 
بازیربناي کلی 5101.87 متر مربع (هر طبقه 1018.46 متر مربع )واقع در دانشگاه علوم پایه 

(ساختمان شهداي هسته اي) بوده که در حال حاضر در مرحله بهره برداري 
میباشد.ساختمان از جنس اسکلت بتن ارمه با قدمت تقریبی سال 1386بوده و از آن به 
صورت اداري آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد.(برابر طرح تفصیلی قدیم جهت تامین 
پارکینگ آموزشی به ازاي هر 30 نفر دانشجو یک واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد و از 
آنجاییکه تخمین میزان دانشجو در ساختمان فوق امکان پذیر نمیباشد جهت تعییین میزان 
دقیق کسري پارکینگ نیاز به استعالم از دانشگاه مربوطه میباشد)برابر خط پروژه شماره 
328 به سطح 525 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري حد شرق و 10 متري حد 
جنوب و خیابان 35 متري حد غرب قرار دارد.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد
احتراما پیرو نامه نگاري با دانشگاه مربوطه به شماره 53625 مورخ 1396/3/22 و ****
عدم پاسخ دانشگاه نسبت به استعالم مربوطه ،ساختمان فوق داراي 77 باب کسري 

پارکینگ میباشد.(برابر ضوابط پارکینگ به ازاي هر 100 متر مربع زیربنا موظف به تامین  1.5 
باب پارکینگ در فضاي سرپوشیده یا روباز میباشد).قابل ذکر است این تعداد کسري 

پارکینگ برابر نقشه هاي معماري ارائه شده از دانشگاه مربوطه میباشد که هیچگونه جانمایی 
پارکینگ در آن ارائه نگردیده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

*****.میگردد
برابر فایل نقشه برداري ارائه شده  از سوي دانشگاه محترم و بازدید از محل  *****

مشاهده گردید که تعداد 115 واحد پارکینگ براي کل اعیانات دانشگاه تامین گردیده است و 
با توجه به اینکه موضوع تخلف ساختمان شهداي هسته اي میباشد، با در نظر گرفتن 

پارکینگ هاي تامین شده براي ساختمان شهداي هسته اي  صرفا ساختمان فوق فاقد کسري 
پارکینگ میباشد. ضمنا بابت سایر اعیانات دانشگاه و پارکینگ مورد نیاز انها پس از ارائه 
نقشه هاي ساختمانی متعاقبا اظهار نظر میگردد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

****.میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 248307 مورخ 97/12/19 مبنی بر ارائه ***
نقشه سایت پالن از سوي دانشگاه و گزارش ساختمانهاي دیگر این سایت و همچنین ارائه 
پروانه یا پایانکار در خصوص ساختمانهاي آن سایت ، قابل ذکر است که با توجه به نامه 
شماره 14769 مورخ 98/02/16 از سوي آن دانشگاه محترم صرفا نقشه سایت پالن ارائه 
گردیده است که فاقد تعداد طبقات و زیربناي تفکیکی ساختمانها بوده است و به جهت 
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گزارش ساختمانهاي دیگر آن سایت  نیاز به ارائه نقشه هاي تفکیکی و معماري از سوي آن 
دانشگاه محترم میباشد.همچنین از سوي دانشگاه اعالم گردیده  که مجوز احداث ساختمان 
شهداي هسته اي از سوي کمیسیون ماده 5 صادر گردیده است لیکن سوابقی از بابت آن 
ارائه نگردیده است و در سوابق موجود در شهرداري نیز مدارکی موجود نمیباشد.مراتب 

****.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بناضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 6804 مورخ 98.1.24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف (سه باب مغازه ) 15.18 متر مربع را به 
مبلغ 698280000ریال و مغازه  15.06  متر مربع  را به مبلغ 707820000ریال و مغازه 

13.67 متر مربع را به مبلغ 656160000 تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4
 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی  سه 
باب مغازه به مبلغ 412,452,000(چهارصد و  دوازده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد 

ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد. 

جریمه 43.91  0
 

1800000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/19 4/98/9020 تجدید 
نظر

رشت 
-حمیدیان-
جمهوري-ر
وبروي 
نانوایی 
حیدري

4-2-10288-3-1-0-0 119
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  2
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی آپارتمان 2 طبقه در 2 واحد مسکونی که از بابت آپارتمان 
طبقه همکف داراي بالمانع شماره 2/33/94230 مورخ 1391/05/04 و از بابت آپارتمان طبقه 
اول داراي گواهی تفکیک به شماره 242 مورخ 1372/01/09 میباشد ، حالیه مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث 3 باب مغازه در حیاط مشاعی به مساحت 43.91 مترمربع ( براساس 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی که ضمیمه پرونده میباشد) با قدمت تقریبی 5 سال 

: اقدام نموده که گزارش تخلفات ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
 احداث 3 واحد تجاري به مساحت 43.91 با قدمت تقریبی 5 سال -1

.واحد کسري پارکینگ تجاري دارد 3 -2
به استناد خط پروژه شماره 1864 مورخ 1397/08/07 (ضمیمه پرونده) به سطح تقریبی 0.13
 مترمربع از عرصه و به سطح تقریبی 4 مترمربع از اعیان مغازه در حد شمال و غرب در 
تعریض کوچه 10 متري و خیابان 16 متري قرار دارد ، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

حضور تقدیم میگردد .///س.ن
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و  طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 869,836,800(هشتصد و  شصت و  نه میلیون و  

هشتصد و  سی و  شش هزار و  هشتصد)ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.44  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/30 4/98/9025 بدوي -
بهشتی-شه
-دا

4-2-10279-22-1-0-0 119
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 122 مورخ 96/12/17 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 666.85 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.21 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 26.91 مترمربع و در مجموع -2

.107.64 متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع در طبقه همکف و -3

.تبدیل به پیلوت به سطح 0.39 مترمربع
مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به سطح 2.2 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 -4

.متر مربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.فاقد کسري فضاي سبز و فضاي باز 

میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 63.09% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی  میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903201149 مورخ 1397/04/10 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن به کارشناس رسمی دادگستري جهت بررسی 
اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ارجاع گردید که طی نظریه شماره 229425 مورخ 
9711/27 ثبت اتوماسیون شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد تایید 

قرار می گیرد ، مراتب به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا مجددا جهت تعیین ارزش 
سرقفلی به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردید که طی نظریه شماره 33611 

مورخ 98/3/2 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، ارزش سرقفل را به مبلغ 
1/978/925/000 ریال اعالم می نماید که مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداریها در خصوص مساحت 239/36 متر مربع بناي موضوع گزارش با ماخذ یک 
پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به مبلغ 395,785,000
(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد . راي صادره قطعی چنانچه مالک شکایتی دارند در همان شعبه دیوان قابل 

رسیدگی می باشد .

جریمه 239.36  0
 

850000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1398/03/19 4/98/9031 رسیگی 
 مجدد

بلوار 
شهداي 
گمنام - 
بطرف 
جهاد- 
روبروي مبل 
گلچین - 
نمایشگاه 
اتومبیل 
مهدي

4-2-10619-46-1-0-0 119
6

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

24.81  0
 

1000000  , 1388 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان مورد نظر یک قطعه زمین نسقی است که مساحت آن برابر کروکی ارایه شده 224.56 
مترمربع اعالم شده است. برابر نقشه هاي ارایه شده ، زمین فوق مشتمل بر اعیان به صورت 
دفتر کار 2 طبقه به زیربناي 32.76 مترمربع و فضاي سرپوشیده به سطح 35.49 مترمربع 
(قبال به صورت مغازه دو دهانه) می باشد و به همراه فضاي باز باقیمانده مجموعا به صورت 
نمایشگاه اتومبیل استفاده می شود. برابر گزارش موجود در پرونده قدمت بناي احداثی سال 
88 می باشد. مطابق با کروکی ضمیمه ، پارکینگ رعایت شده است. از بابت موارد فوق داراي 
صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 90/05/24 مبنی بر تخریب می باشد که راي صادره تا 
کنون اجرا نشده است. برابرخط پروژه شماره 2021 مورخه 97/10/05 به سطح تقریبی 23.98
 مترمربع از اعیان (قسمت سرپوشیده) و به سطح 0.83 مترمربع از عرصه در تعریض قرار 

/دارد. /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره4 ماده صد شهرداري ها،راي به اخذ جریمه  به میزان یک پنجم ارزش 
سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی به شماره 9404 مورخ 98/1/27 براي احداث بناي 
تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 767,390,000(هفتصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  سیصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 286.98  0
 

1800000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1398/04/11 4/98/9057 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان 
شهید نظري 
- به سمت 
سلیماندارا
ب - نبش 
بن بست 
خوش 
کالم-روبرو
ي فرعی 
اول نظري

4-3-10260-2002-1-0-0 119
7

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

براي کسري چهار قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
360,000,000(سیصد و  شصت میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 100  2
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده چهار باب مغازه و محوطه  تجاري بر روي زمین نسقی به مساحت 
تقریبی  280 مترمربع (باستناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) که بدون مجوز با 
قدمت سال 95 احداث گردیده است .مساحت 4 باب مغازه مجموعا 89.62 مترمربع بوده و 
داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.مغازه اول به شغل تاکسی تلفنی داراي 
فعالیت صنفی بوده که 6 واحد پارکینگ سرباز با توجه به نقشه معماري جانمایی پارکینگ 
تامین می گردد.در نتیجه محوطه به سطح 168.10 مترمربع به عنوان محوطه باز تجاري اعالم 
می گردد. قابل ذکر است از بابت احداث بدون مجوز 4 باب مغازه و راهروي منتهی به فضاي 
باز همچنین محوطه باز تجاري و 4 واحد کسري پارکینگ داراي گزارش غیابی و راي بدوي 
کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب می باشد.باستناد خط پروژه شماره 500-97/11/14 به 
سطح 7.5 مترمربع از اعیان  (6 مترمربع از اعیان مغازه و 1.5 مترمربع راهروي دسترسی به 
حیاط) در تعریض خیابان 12 متري حد شمال و کوچه بن بست 6 متري حد شرق و پخ دو 

.گذر قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
 فعالیت صنفی مغازه ها از شرق به غرب ***
مغازه اول از سمت شرق به شغل تاکسی تلفنی

مغازه دوم  از سمت شرق به شغل بازي هاي رایانه اي
مغازه سوم از سمت شرق به شغل فروش کفش
***مغازه چهارم نیز فاقد فعالیت صنفی می باشد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي همکف الی طبقات حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

27,355,726(بیست و  هفت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  هفتصد و  
بیست و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.04  1.5
 

303750  , 1383 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1398/03/19 4/98/9059 تجدید 
نظر

رشت - خیا 
بان 

حمیدیان - 
بهبودي - 
روبروي 
 گالري سبو

4-2-10491-3-1-0-0 119
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به تجاري 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت 

جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 255080 مورخ 27/12/97 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 354.460.000 ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 70,892,000(هفتاد میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 32.24  0
 

1200000  , 1387 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/03/19 4/98/9059 تجدید 
نظر

رشت - خیا 
بان 

حمیدیان - 
بهبودي - 
روبروي 
 گالري سبو

4-2-10491-3-1-0-0 119
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 60,000,000
(شصت میلیون ) ریال صادر می گردد 

جریمه 25  2
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.75 303750  , 1383 تجاوز به معابر عمومی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی داراي اعیان 2طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 90 مورخ 1383/02/30با زیربناي 186.3 مترمربع میباشد که 
مالک پس از اخذ پروانه بصورت خالف مبادرت به تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري به مساحت 
32.24 مترمربع  (فعالیت صنفی مشاور امالك)، همکف پیلوت به مساحت تقریبی 40.39 
مترمربع و طبقات اول ودوم هر کدام در یک واحد مسکونی به مساحت تقریبی  82.45 
مترمربع کالً به مساحت تقریبی  246.34 مترمربع  با مصالح بتنی به قدمت 14 سال میباشد 

: که گزارش تخلف ساختمانی و اضافه بناي خارج از تراکم آن بشرح زیر میباشد
تبدیل پیلوت به 2 واحد تجاري به مساحت تقریبی 32.24 مترمربع با قدمت تقریبی 10  -1

سال
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت تقریبی 19.34 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت تقریبی 20.35 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت تقریبی 20.35 مترمربع -4

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 1864 مورخ  -5
1397/08/07 به سطح تقریبی 4.75 مترمربع از اعیان در حد غرب در تعریض خیابان 16 
متري قرار دارد ، ابعاد نورگیر و 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده است و 
در قسمتی از طبقه اول و دوم داراي بازشو میباشد ، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///س.ن

119
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت بطرفیت آقاي محمد دارابی حقیقی  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي تجاري همزمانساز بمساحت 0.94مترمربع 
و توسعه بالکن تجاري به مساحت 36.22 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 

تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 131,026,500(یکصد و  سی و  یک میلیون و  بیست و  شش هزار و  

پانصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 37.16  3
 

225000  , 1379
 , 1388

توسعه بناي تجاري 1398/04/15 4/98/9065 بدوي -
بلواربهشتی
--رشیدزاد
ه

4-3-10390-36-1-1-0 119
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

47.5  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 120,000,000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ،برابر سند  یکباب مغازه (اولین مغازه از سمت غرب 
به شرق)  به مساحت 70.03 مترمربع که به مساحت 9.98 مترمربع از آن به صورت بالکن می 
باشد.قابل ذکر است با توجه به کروکی ثبتی مساحت مغازه 70.03 مترمربع ، بانضمام بالکن 
به مساحت 9.98 مترمربع (مجموع مساحت  مغازه و بالکن 80.01 مترمربع ) می باشد که با 
سند مغایر می باشد و با همین وضعیت داراي بالمانع شماره 2/33/20696-81/07/03 می 
: باشد.طی بازدید و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف به صورت زیر می باشد

 توسعه بالکن تجاري به سطح 36.22 مترمربع با قدمت سال 88 -1
اضافه بناي تجاري همزمانساز به سطح  0.94 مترمربع با  قدمت سال 79 -2

دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -3
قابل ذکر است با توجه به اینکه مغازه فوق قطعه تفکیکی و اختصاصی می باشد بازدید صرفا 
از همین مغازه صورت گرفته است و تخلف در مابقی ساختمان پس از تعرفه کل پالك امکان 
پذیر می باشد.باستناد خط پروژه شماره 2170-96/08/23 کل پالك به سطح 47.5 در 
تعریض کمربندي 51 متري طرح تفصیلی جدید قرار دارد که از این مقدار به سطح 14.5 
.مترمربع شامل مغازه فوق می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

119
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حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص احداث هشت باب مغازه، یک دفتر کار و 
سرویس بدون مجوز شهرداري و شش واحد کسري پارکینگ و توجهاً به نظر دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم 

رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت به نظریه مزبور به شماره 156532 مورخ 
97/08/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر اینکه مکان مذکور در زمان 
احداث بنا (سال 1354 ) خارج از محدوده قانونی شهر بوده، موضوع قابل طرح در 

کمیسیون ماده صد نمی باشد.

ردتخلف 392.12  0
 

50000  , 1354 احداث بناي بدون مجوز 1398/07/07 4/98/9068 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
مرداب 
عینک

4-2-10604-18-1-0-0 120
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده به صورت یک قطعه زمین داراي سند فاقد مساحت که بر اساس 
نقشه برداري طرح مرداب مساحت آن 713.96 مترمربع اعالم شده است.در سند اعیان به 
صورت  یک باب گاراژ و یازده باب مغازه ذکر شده  و از بابت آن داراي صورتمجلس 

17636-54/08/01 بوده که در آن اشاره اي به سوابق شهرداري نشده و همچنین مدارکی در 
خصوص سوابق شهرداري از سوي مالک ارائه نگردید.حالیه بر اساس نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی وضع موجود داراي 13 باب مغازه و یک باب دفتر کار  و یک باب سرویس 
بهداشتی به مساحت کلی 319.91 مترمربع می باشد،قابل ذکر است مغازه هاي شماره 
5.6.7.8.9 (نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داخل گاراژ )فاقد سربندي می باشد که 
بر اساس گفته مالک بر اثر بارش برف سال 86 فرو ریخته است بنابراین داراي 8 باب مغازه و 
یک باب دفتر کار و یک باب سرویس بهداشتی به مساحت کلی 242.12 مترمربع می باشد که 
3 مغازه در بر کمربندي از غرب به شرق داراي فعالیت مکانیکی ماشین سبک و دومی فاقد 
فعالیت و سومی باطریسازي و همچنین یک باب دفتر کار فعال می باشد.از بابت یک باب 
مغازه داخل گارازداراي بالمانع 30129-65/10/29 که مغازه فوق نا معلوم بوده و از سوي 
متقاضی نیز تعرفه نگردید.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.مقداري از ملک 
فوق در کاربري پارك هاي عمومی و مابقی در کاربري فضاي سبز طرح مرداب عینک قرار 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

120
0

درخصوص گزارش شهرداري منطقه4 رشت به طرفیت آقاي علی قاسمی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 14.83 مترمربع، اضافه بنا 

در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 22.48 مترمربع، احداث سرویس 
جداسازبمساحت 3 مترمربع در حیاط ،و مازاد انباري بمساحت 0.59مترمربع ،  با 

عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 559,747,200(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  

هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.86  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/02 4/98/9073 بدوي دروازه -
الکان-عماد
یه-کوچه 
انوشیروان-
بن بست 
شقایق

4-3-10329-75-1-0-0 120
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/92-96/1228 به صورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 561.2 مترمربع  صادر گردیده است.عمیالت 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 22.48 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 22.48 مترمربع -4

 احداث سرویس بهداشتی به صورت جدا ساز در حیاط به سطح 3 مترمربع-5
مازاد بر تراکم به سطح 0.59 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در همکف -6

.داراي کاهش بنا به سطح 6.06 مترمربع در زیرشیروانی می باشد **
.کسري پارکینگ ندارد **

(برابر نقشه هاي معماري ارائه شده چهار واحد پارکینگ تامین شده که بررسی  یک واحد 
مازاد آن موکول به پایانکار و به شرط احداث یک درب 3.5 متري می باشد که با توجه به 

محدودیت عرض درب مشمول عوارض یک واحد کسري پارکینگ می شود)
کسري فضاي باز ندارد **

کسري فضاي سبز ندارد **
هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی به سطح 2.07 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.سطح اشغال از 54.92 درصد به 65.16 درصد افزایش یافته است **

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

120
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تبدیل دو باب مغازه به سه باب با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع 
احراز نگردید و به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-149262-97/08/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 40،000،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8,000,000(هشت میلیون ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 52  0
 

455625  , 1385 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1398/06/25 4/98/9086 بدوي رشت - 
میدان 
انتظام - 
خیابان 
سردار 
جنگل - 
(یونس 
آباد)- 
فست فود 
 شهرام

4-3-10050-54-1-0-0 120
2

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 22,781,250
(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص احداث بالکن در سه باب مغازه به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 69,255,000(شصت و  نه 
میلیون و  دویست و  پنجاه و  پنج هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 38  4
 

455625  , 1385 بالکن بدون پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد پرونده بایگانی بصورت زمینی با پالك ثبتی بشماره 14/2020 که 
بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 1107-1364/11/19 بصورت 3 اشکوبه با زیربنا 213 متر 
مربع ( هر طبقه 71 متر مربع ) که طبقه همکف آن بصورت پیلوت و پارکینگ و طبقات اول و 
دوم بصورت مسکونی هر کدام 1 واحد صادر گردیده است.  بعد از آن مالک اقدام به اضافه بنا 
در طبقات همکف و اول و دوم و احداث کنسول به سمت شارع عام مجموعا بمساحت 71 متر 
مربع و همچنین اقدام به تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به مساحت 52 متر مربع نموده که از 
بابت آن داراي  راي کمیسیون بدوي ماده صدد بشماره 375-1373/02/12 و راي تجدید نظر 
بشماره 3773-1373/07/11 صادر گردیده است. تاکنون پایانکار دریافت ننموده اند. حالیه 
طی بازدید انجام شده اقدام به تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب مغازه و همچنین اقدام به احداث 
بالکن در 3 باب مغازه مجموعا بمساحت 38 متر مربع نموده است که بالکن مغازه اول از 
سمت غربی مسدود گردیده است.. همچنین اقدام به احداث طبقه مازاد از طریق تبدیل بام 
به طبقه به صورت مسکونی نموده که بمساحت تقریبی 40 متر مربع آن بصورت بام تهرانی 

:میباشد. لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
تبدیل 2 باب مغازه به 3 باب مغازه بمساحت 52 متر مربع -1

احداث بالکن در 3 باب مغازه مجموعا بمساحت 38 متر مربع که باکلن مغازه سوم  -2
.بمساحت 20 متر مربع آن مسدود گردیده است

احداث طبقه مازاد در در طبقه سوم بمساحت 98 متر مربع که از این مقدار بمساحت  -3
. تقریبی 40 متر مربع آن بصورت بام تهرانی میباشد

 .داراي 1 واحد کسري پارکینک تجاري به استناد ضوابط قدیم میباشد -4
به استناد ضوابط قدیم از آنجایی که بابت 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي سوابق  -5

.پرداخت خالف میباشد لذا داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
براي اعالم مقدار عقب نشینی نیاز به تعریف خط پروژه میباشد . مراتب جهت صدور 

 دستورات مقتضی بحضور تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقه اول و تبدیل پیلوت به سوئیت با توجه به 
محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت مکانی به 
استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  25,040,600(بیست و  پنج میلیون و  چهل هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 96.31  2
 

130000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 4/98/9134 بدوي رشت  - 
بلوار 

حمیدیان - 
روبروي 
گالري 
روبینا - 
خیابان 
جمهوري

4-2-10491-9-1-0-0 120
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره ش ر-5392 مورخ 98/01/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 80،800،000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 16,160,000(شانزده میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 40.4  0
 

130000  , 1373 تبدیل غیر مجاز

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 13,000,000(سیزده میلیون )  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

130000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تجاوز به معبر از مالک تعهد ثبتی اخذ گردد. رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

130000  , 1373 تجاوز به معابر عمومی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 97 مورخه 72/11/13 به صورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 276 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد مرحله بهره برداري می باشد.برابر نقشه برداري ارائه داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
، اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.24 مترمربع -1
، تبدیل پیلوت به مسکونی به مساحت 59.49 مترمربع -2
 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به سطح 40.4 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه اول 21.58 مترمربع که از این مقدار به سطح 9.52 مترمربع به صورت  -4
تراس غیر مسقف می باشد

قابل ذکر است که با توجه به احداث تراس غیر مسقف به پالك مجاور در حد شرق و  ***
*** جنوب داراي اشرافیت می باشد

دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -5
با توجه به سال صدور پروانه مساحت سایه کنسول در همکف جزء زیربنا بوده اما موارد 
تخلف ساختمانی نمی باشد داراي کاهش بنا به مساحت 92 مترمربع بدلیل عدم احداث طبقه 
دوم می باشد.به استناد خط پروژه شماره 1864-97/12/11 به سطح 0.5 مترمربع از اعیان هر 
.طبقه در تعریض خیابان 16 متري حد غرب قرار دارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

برابر نقشه بردایري ارائه شده توسط متقاضی از عرصه پالك فوق مساحت آن 140.19  ****
مترمربع اعالم شده است که برابر انعکاس آن بر روي خط پروژه ب1864-98/11/21 به سطح 

.0.33 مترمربع در تعریض قرار دارد

120
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 4172مورخ 98.1.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2745000ریال تعیین و براورد 
نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 549,000(پانصد و  چهل و  نه هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 54.9  0
 

50000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1398/03/28 4/98/9153 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
بعد از 

آسایش 5 - 
جنب 
 امرسان

4-3-10378-6-1-0-0 120
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/4994-1397/11/13مکان بازدید شده 
به استناد نقشه معماري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر نقشه بردار بصورت زمینی به 
مساحت تقریبی 54.9 متر مربع و داراي اعیان بصورت یکباب مغازه در مرحله بهره برداري 
بشغل نقاشی اتومبیل با اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1360با پوشش 100 درصد در 

عرصه که به استناد ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد.داراي اخطاریه بشماره 3/260
/ن-1396/06/05 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد. به استناد خط پروژه بشماره 

464-1394/1/15 عقب نشینی ندارد. الزم بذکر است اعیان واقع در حد جنوب ملک بازدید 
شده داراي بازشو به صورت پنجره به داخل مغازه میباشد. /ر.ي

 

120
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با توجه به گواهی استحکام بنا به شماره 2757 مورخ 98.1.17 

و  ضمن نقض راي بدوي با ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
1,446,228,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  بیست 

و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 191.3  2.25
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/03/28 4/98/9156 تجدید 
نظر

شهرك -
مصطفی 
خمینی-جوا
-دزاده

4-3-10040-61-1-0-0 120
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 320,880,000(سیصد و  بیست میلیون و  هشتصد و  هشتاد 

هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 47.75  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/20 مورخه 97/03/08 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 

960.3مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله احداث سقف 
طبقه پنجم می باشد.تا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.55 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.55 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.55 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9.55 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.55 مترمربع -5
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 191.3 مترمربع -6

سطح اشغال از 49.98 درصد به 52.85 درصد افزایش یافته است*
مساحت زیر شیروانی  به علت عدم احداث تا این مرحله ،  لحاظ نگردیده است.باستناد 
نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا اظهار نظر نهایی در 
خصوص کسري پارکینگ پس از کفسازي و مشخص شدن تعداد واحد ها ، قابل بررسی می 
باشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله 
احداث ستون بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و 
ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام 
در هنگام پایانکار الزامی است.عقب نشینی ندارد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد در تاریخ 98/08/06 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می  ***
*** باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,747,536,000(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  هفت میلیون و  

پانصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 265.05  2
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9212 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی- 
کوچه شهید 
سید جواد 
میري

4-3-10037-74-1-0-0 120
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها برابر بند 19
صورتجسله کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 30/7/91 در مورد تراکم اعطایی به 

میزان 233.77 مترمربع با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
392,733,600(سیصد و  نود و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) 

ریال در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 233.77  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 27 مورخه 94/07/11به صورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 8 واحد مسکونی (به انضمام انباري زیر شیروانی) به مساحت کلی 1285.05 
مترمربع صادر گردیده است. در حال حاضر عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 

:باشد.تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 35.38 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35.4 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35.4 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 35.4 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 35.4 مترمربع -5
 اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 43.4 مترمربع -6

 اضافه بنا در طبقه ششم به صورت زیر شیروانی به مساحت 11.2مترمربع -7
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 10 واحد مسکونی -8

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 26.47 مترمربع -9
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم، به مساحت 233.77  -10

مترمربع
مازاد بر تراکم در همکف به سطح 2.83 مترمربع بدلیل افزایش مساحت انباري باالي 5  -12

 مترمربع
مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به سطح 4.17 مترمربع بدلیل افزایش مساحت انباري  -13

باالي 5 مترمربع
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد لذا در خصوص تایید نهایی پارکینگ هنگام پایانکار 
اظهار نظر می گردد.بدلیل تزاحم 4 واحد پارکینگ مشمول عوارض یک واحد کسري 

پارکینگ می باشد (یک واحد دیگر در مرحله صدور پروانه دریافت شده است). سطح اشغال 
از 57.57 درصد به  69.37 درصد افزایش یافته است.هنگام صدور پروانه به سطح 0.81 
مترمربع در تعریض قرار داشته که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد.الزم به ذکر 
است  هرگونه تخلفات و اضافه بناهاي احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1398/04/04 4/98/9271 بدوي بلوار -
شهید 
افتخاري-خ 
تندگویان - 
کوچه پنجم

4-1-10530-100-1-0-0 120
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با توجه به محتویات پرونده (ضمن اخذ تعهد بابت میزان عقب نشینی اعالم شده) و 
اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول 

پروانه محل هیچگونه تامل و تردید نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه 
و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن 
ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات 
و  تبدیل راه پله به بناي مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 214,799,000(دویست 

و  چهارده میلیون و  هفتصد و  نود و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 69.29  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/58 مورخ 97/05/30 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 443.25 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.3مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 11.3مترمربع و در مجموع 33.9 -2
.متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در همکف به سطح 8.31 متر مربع و در طبقات  به سطح 15.78 مترمربع

.داراي افزایش واحد از 2 واحد مسکونی به 3 واحد میباشد-4
.داراي کسري فضاي باز به سطح 3.85 متر مربع بوده و فاقد کسري فضاي سبز میباشد-5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 66.03% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 0.48 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 

میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رضا فالح مودب دوست 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح توسعه بناي مسکونی در همکف به مساحت 10.57 
مترمربع، توسعه بنا در طبقات اول  به مساحت32.80 مترمربع،  با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 33,828,600(سی و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  

هشت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.37  1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 4/98/9307 بدوي عینک خ -
امام 

حسین--ك
وچه علی 
پیک حرفه 
- ك دوم

4-1-10741-9-1-0-0 120
8

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

28.76  0
 

780000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/15 4/98/9307 بدوي عینک خ -
امام 

حسین--ك
وچه علی 
پیک حرفه 
- ك دوم

4-1-10741-9-1-0-0 120
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 128 متر مربع و به استناد نقشه برداري ارائه 
شده از سوي مالک داراي اعیان بصورت یکباب خانه ویالیی دوبلکسی به مساحت 113.37 
متر مربع ( که از این مقدار بمساحت   80.57 متر مربع در همکف و بمساحت 32.80 متر 
مربع در طبقه اول میباشد )  ، با اسکلت بلوك سیمانی و سایبان بمساحت 30.31 متر مربع و 
سایبان دیگر به مساحت 8.29 متر مربع با اسکلت فلزي میباشد. قبال از بابت خانه مسکونی 

ویالیی با زیربناي بمساحت 70 مترمربع ، راي کمیسیون ماده صد بشماره 
9908-1387/06/04 و بالمانع بشماره 1/33/138852-1391/05/27 دریافت نموده اند. 

: لیکن تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
توسعه بناي مسکونی خالفساز و خارج تراکم در همکف بمساحت 10.57 متر مربع با  -1

 قدمت در سال 1391
توسعه توسعه بناي مسکونی خالفساز و خارج تراکم  در طبقه اول بمساحت 32.8 متر  -2

مربع با قدمت در سال 1391
احداث خالفساز 2 سایبان مجموعا بمساحت 38.6 مترمربع با قدمت در سال 1391 -3
داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد. لیکن در صورت پذیرش سایبان و  -4

.صدور راي جریمه براي آن کسري پارگینگ منتفی خواهد بود
براي اعالم مقدار عقب نشینی با توجه به تغییر عرض گذر از 10 متر به 8 متر  نیاز به تعریف 
خط پروژه میباشد. الزم بذکر است بدلیل اینکه مالک در وضع موجود مقداري عقب نشینی 
نسبت به کوچه نموده است ، لذا حد شرقی و جنوبی سند با وضع موجود مطابقت ندارد. 

حالیه درخواست پاسخ به دفتر خانه را دارند. /ر.ي
-----------------------------------

به استناد خط پروژه بشماره 2663-1398/03/05 بمساحت 28.76 متر مربع  از پالك بازدید 
.شده نسبت به وضع موجود در تعریض کوچه 8 متري در حد شرق میباشد

-----------------------------------
طی بازدید مجدد انجام شده در مورخه 1398/08/09 و به استناد تصاویر پیوست مالک اقدام 

.به تخریب سایبانها نموده اند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص احداث ماوالتفاوت تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
245,700(دویست و  چهل و  پنج هزار و  هفتصد) ریال جریمه در حق شهرداري رشت 
محکوم مینمایدضمناً در خصوص عقب نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در 

هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط شهرداري انجام گیرد.

جریمه 63.  3
 

130000  , 1372 توسعه بناي تجاري 1398/03/21 4/98/9312 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
بعد قاسمیه 
2- جنب 
 بیمه البرز

4-3-10303-134-1-0-0 120
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توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره ش ر - 239767-1397 مورخ 1397/12/08 
مکان بازدید شده به استناد مدارك موجود در بایگانی و به استناد سند مالکیت و نقشه 
برداري اراده شده توسط مالک از همکف بصورت زمینی به مساحت تقریبی 69.48 متر مربع 
و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی 2 طبقه  با اسکلت فلزي که از بابت آن پروانه 
ساختمانی بشماره 533- 1368/12/28با زیربناي 160 متر مربع صادر گردیده است و بعد از 
آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات مجموعا به مساحت 10.5 متر مربع ( هز طبقه 3.5 
متر مربع) داراي سوابق پرداخت خالف و بعد از آن پایانکار بشماره 12719-1372/10/01 با 
زیربناي بمساحت 170.5 مترمربع دریافت نموده اند. بعد از آن مجددا  از بابت  احداث یکباب 
مغازه بمساحت تقریبی 25 متر مربع در همکف ( به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به 

تجاري که در وضع موجود به استناد نقشه برداري به مساحت 25.63 متر مربع است ) داراي 
سوابق پرداخت خالف میباشد . لذا حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
مساحت مغازه از 25 متر به 25.63 متر افزایش یافته لیکن داراي 0.63 متر مربع اضافه بناي 
همزمانساز با قدمت در سال 1373 میباشدو همچنین مالم اقدام به تبدیل پیلوت به 2 باب 
مغازه تجاري بمساحت مجموعا 28.28 متر مربع ( یکباب مغازه بمساحت 22.33 متر مربع و 
یکباب دیکر بمساحت 5.95 متر مربع ) با قدمت در سال 1375 نموده است.  لذا خالفهاي 

:ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد
 مابه التفاوت همزمانساز مغازه اول از سمت غربی  بمساحت 063 متر مربع -1

تبدیل پیلوت به تجاري بمساحت 28.28 متر مربع بصورت 2 باب مغازه تجاري (  مغازه   -2
اول و دوم از سمت غرب بصورت یکجا در حال بهره برداري بشغل فروش دربهاي آهنی فاقد 
تابلو و بالکن و مغازه سوم ( به مساحت 6 متر مربع ) از سمت غربی بصورت میوه فروشی 

.فاقد تابلو و بالکن در حال بهره برداري میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد   -3

 .ضوابط قدیم میباشد
داراي اخطاریه بشماره 3/736/ن-1396/11/23 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد . به 
استناد خط پروژه بشماره 454-1397/09/26 بمساحت 32 متر مربع از اعیان در هر طبقه در 
حد شمال در تعریض خیابان 51 متري شهید بهشتی قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
-------------------------------------------------------------

----------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9413-1398/04/16 در صورت اعاده 
مغازه دوم از سمت غربی بمساحت 22.33 متر مربع یکواحد پارکینگ تامین خواهد شد. 
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لیکن همچنان داراي 2 واحد کسري پارکینگ خواهد بود.در زمان وقوع تخلف ( طرح 
.تفضیلی قدیم ) در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار داشته است

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري به شماره صدر الذکر مبنی بر نقض راي 
تجدیدنظر صادره از این کمیسیون و رسیدگی مجدد، با عنایت به بررسی محتویات 
پرونده و مالحظه شیت شهر و مرغوب بودن موقعیت مکانی و دو بر بودن  ملک و 
حجم باالي تخلفات ضمن تأیید راي بدوي  در خصوص اضافه بناي همکف به 

مساحت69.97 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 114.53 مترمربع ( از این 
مقدار 17.11 مترمربع کنسول به سمت شارع می باشد.)، اضافه بنا در طبقات دوم الی 
ششم، هر طبقه به مساحت 102.83 مترمربع که از این مقدار 5.41 مترمربع کنسول به 
سمت شارع می باشد، اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 3.83 مترمربع، تبدیل راه 
پله به بناي مفید در همکف و طبقات جمعاً  به مساحت 71.82 مترمربع، به استناد 
تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخد جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 6,504,120,000(شش میلیارد و  پانصد و  چهار میلیون و  
یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 774.3  2.5
 

3360000  , 1395 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1398/06/25 4/98/9317 رسیگی 
 مجدد

-
نامجو-آرش
-بن وحدت

4-3-10121-15-1-0-0 121
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان بازدید شده داراي پروانه احداث بناي مسکونی به شماره 460 مورخ 1386/11/19با 
زیربناي 1485.06 مترمربع به صورت 6 طبقه روي پیلوت مشتمل بر 12واحد مسکونی به 
انضمام راه پله به بام می باشد. ساختمان در مرحله اتمام اسکلت بوده و سربندي نشده است. 
بر اساس بازدید به عمل آمده و نقشه هاي ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر، گزارش 

:تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 69.97 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 114.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 17.11  -2
.مترمربع به صورت کنسول به سمت شارع عام می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم تا ششم به مساحت 514.15 مترمربع (102.83 مترمربع در هر  -3
طبقه) که از این مقدار به مساحت 27.05 مترمربع (5.41 مترمربع در هر طبقه) به صورت 

.توسعه کنسول به سمت شارع عام می باشد
اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 3.83 مترمربع -4

حذف راه پله اضطراري در همکف و طبقات و تبدیل آن به فضاي مسکونی به مساحت  -5
71.82 مترمربع (11.97 مترمربع در هر طبقه)

برابر پروانه صادره، ساختمان مشنمل بر 12 واحد مسکونی بوده لیکن برابر نقشه هاي 
.معماري ارائه شده، تعداد واحدهاي مسکونی به 6 واحد کاهش یافته است

با توجه به این که ساختمان در حد اتمام اسکلت بوده و هنوز دیوارهاي داخلی اجرا نگردیده 
است، لذ اظهار نظر در خصوص تعداد واحدها مقدور نمی باشد. برابر پروانه صادره به مساحت 
3.2 مترمربع در تعریض معابر واقع شده است لیکن اظهارنظر در خصوص رعایت مقدار 
مذکور منوط به اجراي دیوارهاي پیرامونی می باشد.برابر نقشه هاي ارائه شده پارکینگ هاي 
موظف  مورد نیاز تامین می گردد، لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها 
منوط به کف سازي پیلوت و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه با ارائه فرم پیشرفت 
عملیات ساختمانی ممهور به مهر مهندس ناظر، تقاضاي گواهی عدم خالف را دارد. پروانه 
.صادره فاقد اعتبار است. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با توجه به دفاعیه مالک و مؤثر بودن آن، در خصوص 
اضافه بنا در همکف و طبقات راي بدوي نقض و راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 229,723,200(دویست و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  
بیست و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري رشت صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 45.58  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/26 4/98/9318 تجدید 
نظر

رشت 
-المپ 
سازي - 
خیابان 
شهید کاظم 
سیادتی - 
بن بست 
- سوم

4-3-10013-25-1-0-0 121
1

راي بدوي مبنی بر رعایت تعریض اعم از عرصه و اعیان به مساحت 10.14 مترمربع در 
هنگام نوسازي و یا اجراي طرح پروژه و در زمان پایانکار عیناً تأیید می گردد.

رعایت عقب 
نشینی

10.14  0
 

3360000  , 1397 تجاوز به معابر عمومی

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/1 مورخه 97/01/30 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به متراژ 457.60 مترمربع صادر گردیده است.در 
مرحله اتمام فنداسیون از بابت تخلف به مساحت 7.95 مترمربع دارا سوابق در واحد خالف و 
درآمد می باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري 

: ارائه داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.52 مترمربع -1

 اضافه بمنا در طبقه اول به سطح 15.02 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 15.02 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 15.02 مترمربع -4

  کسري فضاي باز به سطح 11.75 مترمربع  -5
کسري فضاي سبز ندارد.داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 3.64 مترمربع می  
باشد.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد لذا پس از اجراي کفسازي و نصب درب قابل 

.بررسی می باشد
.سطح اشغال از 54.98 درصد به 66.10 درصد افزایش یافته است

رعایت عقب نشنینی هنگام صدور پروانه به سطح 10.14مترمربع هنگام پایانکار الزامی می 
.باشدمراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 407,769,600
(چهارصد و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می 

گردد. 

جریمه 60.68  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 4/98/9320 تجدید 
نظر

شهرك -
قدس--10 
متري

4-3-10182-119-1-0-0 121
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/96/140 مورخه 96/12/26 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به انضمام انباري زیرشیروانی به زیربناء 801.70 

مترمربع  بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد سقف طبقه اول بوده وموارد خالف واضافه 
:  بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا درهمکف به مساحت  30.34 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  30.34 مترمربع -2

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 61.32 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
71.53 درصد بوده که به مقدار 10.21 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 

.ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي 
قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت.با توجه به عدم اجراي 
.سربندي وآجر چینی بعد از اتمام این مرحله در خصوص پارکینگ اظهار نظر میگردد

حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي پرداخت خالفی  را دارد که جهت 
اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/12/06

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي شیرزاد وطن دوست 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 5.28 مترمربع، 

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 1.03 مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 24.58 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 114,172,800(یکصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار 
و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.98  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/03/29 4/98/9331 بدوي خیابان -
امام حسین 

20
متري-پش
ت ساختمان 
هاي 
-دخانیات

4-1-10530-8-1-0-0 121
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 46,116,000(چهل و  شش میلیون و  

یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 27.45  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
 

1398/03/29 4/98/9331 بدوي خیابان -
امام حسین 

20
متري-پش
ت ساختمان 
هاي 
-دخانیات

4-1-10530-8-1-0-0 121
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  723 مورخه 91/12/28 به صورت 4  طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناء 664.50 مترمربع وهمچنین تمدید پروانه به 
شماره 723 مورخه 92/12/25 بوده که حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري  بوده 
وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر 

:  میباشد
اضافه بنا درهمکف به مساحت 5.28  مترمربع (به مساحت 4.25 مترمربع از  آن به  -1

صورت سایه بان فلزي متصل به اعیان جهت استفاده پارکینگ است)
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  1.03 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  1.03  مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  1.03  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  1.03  مترمربع -5
تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري به مساحت 27.13 مترمربع-6

به مساحت 24.58  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید در همکف وطبقات

به مساحت 27.45  مترمربع داراي بناي مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط  -8
سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 59.25 درصد بوده وحالیه در وضع موجود  
61.69درصد بوده که به مقدار 2.44  درصد افزایش یافته است. اجراي دیوار حائل بام 

ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار الزامی است.به مساحت 0.26 مترمربع داراي کاهش بنا 
در طبقه زیرشیروانی است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان 
پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 

گرفت.رعایت پارکینگ میگردد
حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...97/11/29

121
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 30532 مورخ 98.02.30 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 13,824,000(سیزده میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد. 

جریمه 76.8  0.1
 

1800000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/09 4/98/9344 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
عینک - خ 
ولیعصر- 
کوچه 11

4-1-10511-2220-1-0-0 121
4

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 103,680,000(یکصد و  سه میلیون و  

ششصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 115.2  0.5
 

1800000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي کرسی مشتمل 
بر یک واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 192 مترمربع (هر طبقه 96 مترمربع) که بدون اخذ 
مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 96 مترمربع 
احداث گردیده است. قدمت احداث بنا سال 1394 تخمین زده می شود. گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز مسکونی در حد تراکم به مساحت تقریبی  76.8 مترمربع -1

احداث بناي بدئن مجوز مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت تقریبی  115.2 مترمربع -2
یک واحد پارکینگ مورد نیاز در طبقه همکف تامین می گردد. برابر اظهار نظر واحد نقشه 
برداري، نظر به عدم تعریف کوچه مذکور در شبکه معابر، تهیه خط پروژه منوط به طرح 

موضوع و تصویب  در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج می باشد. حالیه تقاضاي استعالم 
.موقعیت مکانی  را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 0.5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5. 1300000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/16 4/98/9355 بدوي رشت - 
نامجو- 8 
متري

4-3-10017-24-1-1-0 121
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري)اضافه بناي تجاري حکم  

به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  61,776,000
(شصت و  یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 11.88  4
 

1300000  , 1387 1398/04/16 بالکن خارج از حد مجاز 4/98/9355 بدوي رشت - 
نامجو- 8 
متري

4-3-10017-24-1-1-0 121
5

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 29.16 مترمربع (قطعه اول تفکیکی) 
داراي پروانه شماره 664-63/07/03 و گواهی تفکیک به شماره 710-86/08/23 می باشد. 
برابر بازدید و نقشه هاي معماري ارایه شده داراي بالکن به سطح 11.88 مترمربع بوده که 
سوابقی در خصوص آن مشاهده نمی شود. قدمت احداث بالکن حدود سال 87 برآورد می 
گردد و به سطح 2.16 مترمربع از آن خارج از یک سوم است. مغازه فوق به صورت اغذیه 
فروشی در حال بهره برداري است. برابر خط پروژه شماره 888-98/02/29 به سطح تقریبی 
3 مترمربع از کل پالك در تعریض قرار دارد که از این مقدار به سطح تقریبی 0.5 مترمربع 

/مربوط به مغازه مورد درخواست می باشد./ع.ا
حسب بررسی محتویات پرونده در خصوص احداث بناي بدون مجوز شهرداري با 
عنایت به عدم رعایت سطح اشغال مجاز، عدم رعایت اصول شهرسازي به استناد 
تبصره یک ماده صد قانون شهرداري ها راي به قلع بنا صادر و اعالم می نماید.

جریمه 230 3100000  , 1394 احداث بناي بدون مجوز 1398/09/16 4/98/9375 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 
26 - انتهاي 
کوچه - 
سمت چپ

4-1-10510-84-1-0-0 121
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه شماره 13248/ن1/م4 مورخه 97/9/22وطی بازدید و کارشناسی علی 
الراس به عمل آمده این ملک قطعه زمینی فاقد سند مالکیت به مساحت 90 مترمربع 
میباشد. که مالک عرصه در سال94  با اشغال 90 مترمربع عرصه ،نسبت به احداث یک 
دستگاه ساختمان اسکلت بتنی بصورت دو طبقه روي پیلوت که طبقه دوم آن 50 مترمربع 
میباشد، با مساحت بناي کل 230 مترمربع اقدام نموده اند .کل مساحت عرصه و اعیان در 

 .مسیر خیابان 35متري طرح تفصیلی وخارج تراکم  میباشد
این ملک برابرضوابط ساخت طرح تفصیلی در مسیر خیابان 35 متري  قراردارد. در خصوص 
میزان عقب نشینی ها در صورت صالحدید نیاز به اظهار نظر کارشناسان محترم واحد خط 
پروژه ونقشه بردارمیباشدو الزم به ذکر است تمام مساحت هاي فوق بر اساس تقریب بوده و 
کارشناسی دقیق درخصوص مساحت هاي ذکر گردیده وتعداد پارکینگها پس ازمراجعه مالک 
وارائه مدارك مستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم میگردد

121
6

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، در 
خصوص طبقه مازاد به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3برابر 
ارزش معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 929,779,200(نهصد و  بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.24  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/04 4/98/9401 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه- 
کوچه 
حسینی 
آزاد - بن 
بست پنجم

4-3-10102-119-1-0-0 121
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد

جریمه 50  1
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده،چون جریمه تعیینی در راي 
بدوي متناسب با تخلف ارتکابی نمی باشد بنابراین به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري ها، ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان مندرج در راي بدوي را به 
ضریب 2.5 برابر تقلیل و دادنامه بدوي را با تقلیل بعمل آمده در مبلغ جریمه به مبلغ  
2,044,056,000(دو میلیارد و  چهل و  چهار میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال تایید 

می نماید

جریمه 243.34  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/04/04 4/98/9401 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه- 
کوچه 
حسینی 
آزاد - بن 
بست پنجم

4-3-10102-119-1-0-0 121
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول به شماره 4/96/118 مورخ 96/12/16 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 669.8 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا 

:خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 47.01 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 47.01 مترمربع و در مجموع -2
.188.04 متر مربع

اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد به سطح 92.24 متر مربع.قابل ذکر است واحد -3
طبقه فوق به سطح  69.92 متر مربع میباشد که از این مقدار به سطح 21.92 متر مربع به 
.صورت تراس  غیر مسقف اختصاصی بوده و منضم به واحد طبقه چهارم میباشد

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -4
.مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 8.29 مترمربع

با توجه به احداث ساختمان 5 طبقه ، مالک موظف به احداث ایستگاه مشترك آتش -5
.نشانی بوده که تامین نگردیده است

برابر نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه مالک مجاز به احداث یک درب ماشین رو  -6
بوده و همچنین پارك حاشیه رعایت میگردید.حالیه مالک برابر نقشه هاي اجرایی و بر خالف 
ضوابط پروانه اقدام به نصب دو درب ماشین رو نموده که این موضوع باعث تامین 2 واحد 
پارکینگ گردیده است و در صورت موافقت کمیسیون با موضوع فوق فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.در صورت احداث درب ماشین رو برابر ضوابط پروانه صادره داراي 2 واحد کسري 

.پارکینگ میباشد
برابر نقشه معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز به مساحت 30 متر مربع میباشد -7

.(فاقد کسري فضاي باز میباشد)
میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان %73.1 
میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 13.62 متر مربع میباشد که 
بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در بازدید مجدد مشاهده گردید که تراس روباز در طبقه پنجم مسقف گردیده *****
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است.همچنین برابر نامه سازمان آتش نشانی مورخ 97/9/01 ساختمان فوق مشمول ضوابط 
ایمنی جدیدي نمیگردد و موضوع تخلف شماره 5 منتفی میباشد.مراتب جهت صدور دستور 

*****.مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض آقاي علیرضا حسینی نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 
و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري بابت افزایش بنا  برخالف مدلول پروانه در همکف و طبقات جمعا به 
مساحت 43.93 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.75 به 1.5 
برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  213,919,200(دویست و  سیزده 

میلیون و  نهصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 43.93  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/02 4/98/9417 تجدید 
نظر

-
بهشتی--بو
ستان

4-2-10263-31-1-0-0 121
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/44 مورخ 97/05/01 به صورت 2
 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 539.45 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.61 مترمربع-1

مازاد بر تراکم در طبقه همکف به سطح 2.08 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر -2
.مربع

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.61 مترمربع-3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.61 مترمربع به صورت تراس رو باز-4

.اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 10.02 متر مربع-5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ ، فضاي سبز و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در 
زمان صدور پروانه 55% بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 57.08% میباشد.همچنین 
برابر پروانه صادره داراي عقب نشینی به سطح 2.66 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام 
پایانکار امکان پذیر میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي 
ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به 
اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 345,262,500(سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  دویست و  شصت و  

دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.25  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9432 بدوي رشت 
سلیماندارب
--خوش 
کالم

4-3-10376-23-1-0-0 121
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داراي پروانه احداث بنا به شماره 4/97/69 مورخ 
1397/07/24 به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی با زیربناي 249.2 
مترمربع می باشد. (شایان ذکر است به استناد نقشه هاي منضم به پروانه صادره و گزارش 
کارشناس محاسب در زمان صدور پروانه، مساحت طبقه همکف در جدول کاربري هاي پروانه 
25 مترمربع کمتر درج گردیده است). برابر بازدید به عمل آمده عملیات ساختمانی در حد 
اتمام سربندي و آغاز سفت کاري است. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد بازدید به عمل 

:آمده و نقشه هاي مورد تایید ناظر معماري به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.75 مترمربع ( سطح اشغال از 60 درصد به 78درصد  -1

افزایش یافته است.)
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به مساحت 49.5 مترمربع (24.75 مترمربع در هر طبقه) -2
سرانه فضاي باز تامین می گردد لیکن نقشه هاي جانمایی فضاي سبز و محوطه سازي ارائه 
نشده است. عقب نشینی برابر پروانه صادره رعایت گردیده است. کسري پارکینگ ندارد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص رعایت عقب نشینی و تامین پارکینگ ها و تامین سرانه 
فضاي سبز مستلزم اتمام عملیات ساختمانی و نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
اضافه بنا ي مازاد بر تراکم  نقض راي بدوي با ضریب یک برابر ارزش معامالتی جریمه 
بمبلغ  20,556,000(بیست میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار )ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 91.36  1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/01 4/98/9435 تجدید 
نظر

-
سلیماندارا
ب-جمال-

شاهد3

4-3-10276-11-1-0-0 122
0

با توجه به محتویات پرونده و با توجه تایید استحکام بنا  کارشناس عمومی نظام 
مهندسی ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4از ماده صد قانون شهرداریها : 
مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع 

تخلف ساختمانی جمعا بمبلغ  2,183,400(دو میلیون و  یکصد و  هشتاد و  سه هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. ضمناً در خصوص عقب 
نشینی مالک با اخذ تعهد ثبتی محضري در هنگام نوسازي برابر ضوابط توسط 

شهرداري انجام گیرد

جریمه 97.04  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 11,250,000(یازده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید

جریمه 50  1
 

225000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/01 4/98/9435 تجدید 
نظر

-
سلیماندارا
ب-جمال-

شاهد3

4-3-10276-11-1-0-0 122
0

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت عرصه 134.8
 مترمربع (مطابق سند) داراي اعیان فاقد سوابق به صورت ساختمان دو اشکوبه در دو واحد 
مسکونی با مصالح بتنی به زیربناي کلی تقریبی 188.4مترمربع (برابر نقشه هاي معماري 
ارایه شده) می باشد. زیربناي ساختمان در سال 78 احداث شده لکن در سال 82 پس از 
آتش سوزي ترمیم و بازسازي شده است. از کل زیربناي فوق به سطح 91.36 مترمربع خارج 
تراکم و به سطح 97.04 مترمربع داخل تراکم است. مطابق ضوابط زمان وقوع تخلف مشمول 
دو واحد کسري پارکینگ است. برابر خط پروژه شماره 999-96/10/26 به سطح تقریبی 

/13.5 مترمربع از پالك فوق در تعریض قرار دارد. /ع.ا
در خصوص اعتراض آقاي کریم ضیائی نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي شعبه 
5؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه 
راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از ارزش معامالتی 2 به 1.5

 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  555,458,400(پانصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 110.21  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/15 4/98/9456 تجدید 
نظر

رازي  کوي  
یونس آباد 
کوچه شهید 
مهد ینا 
پالك 38

4-3-10061-8-1-0-0 122
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/35 مورخه 97/03/30  به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 5  واحد مسکونی به زیربناء 814 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد سربندي وآجرچینی بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر 

:  کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 7.11  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  25.11 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  25.11 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 25.11  مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 25.11  مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  2.66 مترمربع-6

تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد مسکونی افزایش یافته است وبرابر نقشه هاي ارائه 
شده فاقد کسري پارکینگ میباشد.سطح اشغال با احتساب راه پله وآسانسور ،مطابق پروانه  
69.68 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 72.66 درصد بوده که به مقدار  2.98 درصد 
افزایش یافته است.به مساحت 80  مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 76.08 مترمربع 
رعایت فضاي باز نشده است.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع 
پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان 
پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در 
زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد 
گرفت.با توجه به تغییر عرض یک درب پارکینگی رو از 3 متر به 4 متر  ،برابر نامه معاونت 
محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 داراي یک باب 
کسري پارکینگ درآمدي میباشد.حالیه متقاضی با توجه به درخواست ضمیمه شده تقاضاي 

گرفتن عدم خالف  را دارد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/02/02

122
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  12,837,600(دوازده میلیون و  هشتصد و  سی و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.15  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/04/23 4/98/9459 بدوي رشت - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
کوچه 
قربانی - 
بعد از سوپر 
مارکت 
شهید 
عابدي - 
داخل کوچه 
- جنب 
ساختمان 
 رهام

4-1-10598-197-1-0-0 122
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 54,000,000(پنجاه و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 62464 مورخ 18/4/98کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 
ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  41,925,600(چهل و  یک میلیون و  

نهصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.41  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 83.5 مترمربع بدون مجوز  یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی دوبلکس  به زیربناي کلی 108.56 مترمربع  با قدمت سال 91 با مصالح بتنی 
احداث گردیده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد.به جهت تعیین 
میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
به استناد خط پروژه شماره 2086 مورخ 98/02/29 فاقد عقب نشینی میباشد.از اعیانات به 

.سطح 89.15 داخل تراکم و به سطح 19.41 خارج از تراکم میباشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
4,485,000(چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.6  1.5
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9464 بدوي جاده -
الکان--شه
ید کرمی 
-بن بیانی

4-3-10151-72-1-0-0 122
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 109.65 متر مربع داراي اعیان بصورت یکباب 
خانه ویالیی دوبلکسی داراي پروانه ساختمانی بشماره 31-1373/03/02 و پایانکار بشماره 
8431-1374/05/14 میباشد . حالیه به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور 
به مهر نقشه بردار اقدام به توسعه بدون مجوز و خارج از تراکم بناي مسکونی در حد جنوبی 
ساختمان به مساحت 4.6 متر مربع با قدمت حدود در سال 1390 شده است. به استناد خط 
پروژه بشماره 685-1398/02/24 عقب نشینی ندارد.  حالیه درخواست پاسخ به دفتر خانه 

را دارند. /ر.ي

122
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ6.10 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6.1 1800000  , 1394 تجاوز به معابر عمومی 1398/05/01 4/98/9476 تجدید 
نظر

بلوار -
شهید 
بهشتی-نب
ش کوچه 

مشایخی-4
 متري 
کارگر

4-3-10308-117-1-0-0 122
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً،مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 210 
مترمربع میباشد و از بابت اعیانات به صورت یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 110 
مترمربع ویک باب مغازه به مساحت 12 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
5669 مورخه 85/04/21 مبنی بر جریمه وهمچنین راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 
9432 مورخه 91/08/08 مبنی بر تخریب بنا بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف 
تقدیم میگردد.در ضمن با توجه به بازدید به عمل آمده ومغایرت بین مساحت زیربناء وضع 
موجود اعیان با راي کمیسیون ماده صد نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري از وضع موجود 
میباشد.برابر خط پروژه شماره 1197 به سطح 15.1 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض 
معبر 10 متري حد شرق و پخ بین دوگذر قرار دارد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم 

.عدم مسیر دفترخانه را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
برابر نقشه معماري ارائه شده از طرف متقاضی ، مغازه مورد اشاره داراي توسعه بنا به سطح 
6.1 متر مربع نسبت به راي صادره و با قدمت سال 94 میباشد.داراي یک واحد کسري 
.پارکینگ تجاري میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

با توجه به بررسی مجدد قدمت مغازه سال 86 بوده و یک واحد کسري پارکینگ  *****
******.منتفی میباشد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 52796 مورخ 98/4/03 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد ، مالک اقدام به جمع آوري کل مغازه نموده است.خالفی مشاهده نگردیده 

****.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

122
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 467,304,000(چهارصد و  شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.2  2
 

3560000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/05/05 4/98/9477 بدوي -
بهشتی--بر
ازنده

4-3-10165-59-1-0-0 122
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/96/155 مورخ 
1396/12/28به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام 
زیرشیروانی با زیربناي 617.5 مترمربع می باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان 
در مرحله سفت کاري می باشد. گزارش تخلفات ساختمانی به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:ممهور به مهر مهندس باقر فردي به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2.3 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 7.8 مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 56.1 مترمربع در طبقه چهارم. شایان ذکر است برابر  -3
پروانه صادره داراي مجوز احداث زیرشیروانی شامل انباري، راهرو دسترسی، راه پله به بام و 
اتاقک آسانسور به مساحت 48.85 مترمربع می باشد. لیکن انباري ها از زیرشیروانی حذف 
گردیده و فضاي مسکونی جداساز با اسکلت فلزي در طبقه چهارم احداث گردیده که به 
صورت دوبلکس با طبقه سوم در ارتباط است. همچنین ابعاد پاسیو نیز در طبقات همکف تا 
چهارم کمتر از ابعاد مجاز اجرا گردیده و لذا داراي اشراف به پالك هاي مجاور می باشد. سه 
واحد پارکینگ مورد نیاز برابر جانمایی ارائه شده در نقشه هاي ساختمانی تامین می گردد 
لیکن اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام 
عملیات ساختمانی، احداث دیوارهاي پیرامونی و نصب درب هاي پارکینگ می باشد. حالیه 
تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال 

.می گردد

122
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 
بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی جریمه بمبلغ 
1,546,400(یک میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري محکوم مینماید

جریمه 19.33  1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/9487 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه دالور 
- بن بست 
 هشتم

4-3-10329-29-1-0-0 122
6

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16.28 80000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و تایید استحکام بنا به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداریها : مشارالیه را به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي 
سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 493,360(چهارصد و  نود و  سه هزار و  سیصد و  

شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد.

جریمه 61.67  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/9487 بدوي رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه دالور 
- بن بست 
 هشتم

4-3-10329-29-1-0-0 122
6

توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/8552-1397/12/22 مکان تعرفه شده 
به استناد سند مالکیت مفروزي و کروکی نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی به 
صورت ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 98.5 متر مربع داراي اعیان بصورت 
یکباب خانه ویالیی با زیربناي 81 متر مربع با اسکلت آجري با قدمت در سال 1370 که از 
بابت آن بالمانعی ارائه نگردید. لیکن بمساحت 19.33 متر مربع از اعیان احداثی خارج تراکم 

و بمساحت 61.67 متر مربع داخل تراکم میباشد . به استناد خط پروژه بشماره 
1507-1397/12/14 به مساحت 16.28 متر مربع از پالك بازدید شده در تعریض کوچه بن 
بست 8 متري قرار دارد.  حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند. /ر.ي

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی درهمکف و طبقات و پست برق و پله فرار و پیلوت با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 9,848,775,600(نه میلیارد و  
هشتصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1844.34  1.5
 

3560000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/12 4/98/9490 بدوي رشت 
-کمربندي 
شهید 
بهشتی-جن
ب باشگاه 
استقالل-زم
ینهاي 
ترابري

4-3-10005-1-1-0-0 122
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با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 3برابر ارزش معامالتی ساختمان، 

متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 408,189,600(چهارصد و  هشت میلیون و  یکصد و 
 هشتاد و  نه هزار و  ششصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 38.22  3
 

3560000  , 1397
 , 1398

تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي  پروانه ساختمانی شماره 337 مورخه 87/6/21 در 8 بلوك و بصورت 
33 واحد تجاري و 174 واحد مسکونی و به زیربناء کلی 26576 مترمربع بر اساس بند شماره 
11 کمیسیون ماده 5 به مورخه 82/02/10 صادر گردیده وبعد از آن از بابت اضافه بنا در 
زیرزمین در مجموع بلوکها به مساحت 115.52 مترمربع ،اضافه بناي تجاري در همکف به 
مساحت 0.93 مترمربع، افزایش بناي بالکن تجاري در مجموع به مساحت 135.82 مترمربع ، 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا نهم بصورت مسکونی به مساحت 2127.22 مترمربع 
به مساحت B  459.21 و A ،اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد(طبقه دهم)، در بلوك هاي
از 56 واحد به 64 واحد مسکونی و  A مترمربع و افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در بلوك
از 56 واحد به 64 واحد مسکونی که از بابت آن  B افزایش تعداد واحدهاي مسکونی در بلوك
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/95/2708 مورخه 95/06/20 بوده(که نیاز به اظهار 
نظر واحد محترم خالف است)که متعاقب آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 612604 
مورخه 96/07/27 به زیر بناء 29414.70 مترمربع دریافت نموده است.حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده ومتقاضی درخواست گرفتن پایانکار را دارد.برابر کروکی نقشه 
:برداري ضمیمه شده ممهور به مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت کلی به شرح زیر است

احداث دو دستگاه پست برق در محوطه به مساحت هاي 82 و 19.45 مترمربع ومجموعا به -1
مساحت 101.45 مترمربع(قدمت سال 1397)

احداث پله فرار در همکف وطبقات در محوطه متصل به کلیه اعیانات  به مساحت  -2
830.95 مترمربع(قدمت سال 1397)

اضافه بنا به مساحت 5.97  مترمربع به صورت احداث بالکن تجاري در نیم طبقه(قدمت -3
سال 1397)

به مساحت  185.22 مترمربع به صورت بناي همزمان ساز در همکف(قدمت سال 1395)--4
به مساحت  212.65 مترمربع به صورت اضافه بناي همزمان ساز در زیرزمین(قدمت سال -5

(1395
به مساحت 514.07 مترمربع به صورت اضافه بناي همزمان ساز در طبقات(قدمت سال -6

(1395
به مساحت 32.25 مترمربع از رواق دو مغازه اول وانتهاي پالك تبدیل به تجاري وبه -7

مساحت مغازه ها افزوده شده است(قدمت سال 98)
کسري پارکینگ ندارد.در ضمن داراي کاهش مساحت مغازه ها به مساحت 32.11  مترمربع 
در همکف(به مساحت 31.18 مترمربع از کاهش قید شده نسبت به پروانه صادره 

است)وهمچنین داراي کاهش بناي مساحت تجاري در طبقات 1و2و3 به مساحت 175.36 
.مترمربع(کاهش بنا نسبت به پروانه)میباشد
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برابر خط پروژه شماره 975 مورخه 98/01/21 پالك فوق فاقد عقب نشینی میباشد.پالك 
فوق در سال 97 فاقد فعالیت بوده است. جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.///ي.ث...98/06/10
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ارجاع امر به کارشناس رسمی و اخذ 

نظریه شماره 4333 مورخ  98.01.19 مبنی بر همجواري امالك مجاور به صورت تجاري 
و کارگاه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط 
کارشناس رسمی به شماره 58174 مورخ 98.04.12 به مبلغ 157،430،000 ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 31,486,000(سی و  یک میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  شش هزار ) 
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 23.42  0
 

202500  , 1380 احداث مغازه بدون مجوز 1398/04/18 4/98/9502 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

آسایش 5 - 
آهنگري و 
کمک سازي 
محمد

4-3-10290-44-1-0-0 122
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ضمناً در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید.  رعایت عقب 
نشینی

14.62  0
 

202500  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  بصورت زمینی به 
مساحت 23.42 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه با 
اسکلت بلوك سیمانی با قدمت در سال 1380 با پوشش 100 درصد در عرصه در مرحله بهره 
برداري بشغل آهنگري و کمک فنر سازي دفاقد بالکن و داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2 * 1
 متر مربع از نوع بنر که بر اساس ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد. داراي اخطاریه بشماره 
3/255/ن-1396/06/05 از ناحیه 3 شهرداري منطقه 4 میباشد.به استناد خط پروژه بشماره 
464-1397/11/08 بمساحت 14.62 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري در حد 
شمال و بلوار شیون فومنی در حر غرب و پخ دوگذر قرار دارد.  مراتب جهت صدور دستور 

هرگونه مقتضی تقدیم میگردد./ر.ي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد بیژن نساز نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه یک با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به 
موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بنا در همکف به مساحت 32.90 مترمربع، اضافه بنا در طبقات مجاز( 
اول تا سوم )هر طبقه به مساحت 30.25 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید  به مساحت 42.95 مترمربع  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,101,744,000
(یک میلیارد و  یکصد و  یک میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد ودر خصوص احداث سایبان به مساحت 2.65 مترمربع به دلیل عدم 

رعایت اصول و ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم 
به تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد

جریمه 166.6  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/9508 تجدید 
نظر

رشت-شهر
ك مصطفی 
خمینی-جوا
دزاده-گلست

ان 1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/54-97/05/18 به صورت 3 طبقه 
بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 590.95  صادر گردیده است.عمیالت 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 32.9 مترمربع که از این مقدار به سطح 2.65 مترمربع به  -1

صورت سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.25 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 30.25 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 30.25 مترمربع -4

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 164.75 مترمربع -5
 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 42.95 مترمربع -6

 کسري فضاي باز به سطح 31.56 مترمربع -7
کسري فضاي سبز به سطح 20 مترمربع -8

: توضیحات
.داراي کاهش بنا به سطح 34.93 مترمربع در زیرشیروانی می باشد **

برابر نقشه هاي ارائه شده تا این مرحله  کسري پارکینگ ندارد لیکن اظهار نظر قطعی در  **
خصوص پارکینگها پس از اجراي درب و کفسازي و آزمون عملی براي دو واحد پارکینگ ارائه 

.می گردد
هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی به سطح 0.9 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.سطح اشغال از 55 درصد به 75.67 درصد افزایش یافته است **

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*****************************************

احتراما با توجه به راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب یک طبقه مازاد و 
سایبان جهت تامین پارکینگ و با توجه به درخواست واحد درآمد، فرم تحلیل جهت اخذ 

 عوارض تنظیم گردید اما تاکنون تخریب صورت نگرفته است.98/05/20
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره ش ر-58168-98.04.12 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 195،440،000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 39,088,000(سی و 
 نه میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 38.88  0
 

112500  , 1376 بالکن بدون پروانه 1398/04/29 4/98/9519 بدوي رشت - 
فلکه رازي 
- نبش 
خیابان 
قلیزاده - 
سمت چپ 
- چهارمین 
مغازه - 
کاشی 
فروشی 
 عقیق

4-3-10060-48-1-0-0 123
0

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه و بالکن  به مساحت عرصه 30.90 
مترمربع برابر سند می باشد.داراي اعیان بدون مجوز  با مصالح بلوکی با قدمت سال 76 
: (سال صدور سند) که برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 احداث تجاري به سطح 29.42 مترمربع-1
احداث بالکن تجاري به سطح 9.46 مترمربع-2

باستناد خط پروژه شماره 1416-98/02/16 فاقد عقب نشینی می باشد.تنها راه دسترسی به 
بالکن از طریق فضاي بین سقف کاذب نصب شده صورت می گیرد. به شغل فروش کاشی و 
.سرامیک داراي فعالیت صنفی می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گیرد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 258,772,500(دویست و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  

دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 55.65  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/20 4/98/9529 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه 
مقدسی - 
بن بست 
سوم - 
سمت چپ 
انتهاي 
 کوچه

4-3-10165-20-1-0-0 123
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 4/97/41 مورخ 1397/03/08
 به صورت دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک واحد مسکونی با زیربناي 223.8  مترمربع 
می باشد. برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله سفت کاري بوده به صورت دو طبقه 
روي پیلوت مشتمل بر یک واحد مسکونی دوبلکس احداث گردیده است. برابر نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندس ناظر گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 18.55 مترمربع (سطح اشغال از 70 درصد به 88 درصد -1

افزایش یافته است)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.55 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.55 مترمربع -3

شایان ذکر است دو متر حیاط خلوت حذف گردیده است لیکن با توجه به عدم جانمایی 
بازشو، هیچ گونه اشرافی به پالك هاي مجاور ندارد. یک واحد پارکینگ مورد نیاز تامین می 
گردد. عقب نشینی مطابق پروانه صادره رعایت گردیده است. حالیه تقاضاي گواهی عدم 
.خالف را دارند. مراتب جهتبررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 53.54 مترمربع، به منظور 
بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
62438-98.04.18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام 
بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 3.747.800 ریال، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 749,560(هفتصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد و  شصت) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 53.54  0
 

65000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/02 4/98/9555 بدوي رشت - 
احمدگوراب 
- جنب 
فروشگاه 
وحید - 
مکانیکی 
جعفري

4-1-10364-53-1-0-0 123
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 بابت خارج از تراکم به مساحت 74.62 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

14,550,900(چهارده میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  نهصد)  ریال محکوم و اعالم 
می دارد.

جریمه 74.62  3
 

65000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه بر روي یک باب مغازه برابر سند فاقد 
مساحت می باشد.برابر نقشه برداري ارائه مساحت عرصه آن 59.39 مترمربع اعالم شده 
است.داراي اعیان بدون مجوز با قدمت سال 60 (با توجه به فیش برق پیوستی) با مصالح 

: فلزي و آجري به صورت
یک باب مغازه به سطح 53.54 مترمربع و راه پله مسکونی به سطح 5.85 مترمربع منتهی -1

به طبقه اول
یکباب خانه به مساحت 68.77 مترمربع که از این مقدار به سطح 6.59 مترمربع به  -2

صورت پیشروي به خیابان 45 متري حد شمال  و به  سطح 2.79 مترمربع به صورت پیشروي 
.به خیابان 10 متري حد جنوب می باشد
: داراي تخلف به صورت زیر می باشد

 احداث تجاري به سطح 53.54 مترمربع-1
بناي مسکونی خارج از تراکم به سطح 74.62 مترمربع -2
.با توجه به ضوابط سال احداث فاقد کسري پارکینگ میباشد

.باستناد خط پروژه شماره 2746-98/01/31 فاقد عقب نشینی می باشد
مغازه فوق به شغل مکانیکی داراي فعالیت صنفی می باشد.مراتب جهت صدور دستور 

مقتضی تقدیم می گردد

123
2

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به مدافعات مالک ضمن نقض راي بدوي و نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري بشماره ثبت 156535-97/8/14 در دبیرخانه مرکزي 
شهرداري و سال وقوع تخلف در دو بخش  (1390و 1370)مشارالیه را به پرداخت یک 
پنجم ارزش سرقفلی زمان وقوع تخلف تعیین شده به مبلغ  550,000,000(پانصد و  

پنجاه میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید

جریمه 93.2  0
 

850000  , 1370
 , 1390

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9568 تجدید 
نظر

رشت -  
فلکه رازي 
خیابان 
سردار 
جنگل -  (  
-قاسمیه-ش
هید 

بهشتی-راز
ي )

4-3-10390-7-1-0-1 123
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب مغازه به مساحت 93.2 مترمربع که بدون اخذ 
مجوز از شهرداري بر روي عرصه فاقد سند مالکیت رسمی و در،  صد درصد سطح اشغال 
زمین احداث گردیده است. بابت احداث اعیانات مذکور سوابقی ارائه نگردیده است. شایان 
ذکر است که مغازه مذکور به صورت دو بخش متصل به هم می باشد که در دو بازه زمانی 
مجزا احداث شده و اکنون به صورت یک پارچه در حال بهره برداري است. لیکن متقاضی در 
مرحله اول نسبت به تعرفه و ارائه نقشه هاي معماري و قولنامه خط عادي مربوط به بخش 
احداثی اول اقدام نموده است. پس از آن با توجه به بازدید کارشناس رسمی دادگستري 
تعیین شده از سوي دبیرخانه کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها وانعکاس وضعیت کل 
بناي احداثی در گزارش وي و پس از اخطارهاي مکرر منظقه به متقاضی مبنی بر مراجعه و 
تکمیل مستندات،  نسبت به ارائه نقشه هاس ساختمانی تکمیلی و ارائه قولنامه خط عادي 
متعلق به بخش دوم احداثی اقدام نموده است. لذا گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:می باشد
احداث بناي تجاري بدون مجوز به مساحت 50 مترمربع با قدمت سال 1370 -1

توسعه بدون مجوز بناي تجاري مذکور در بند فوق به مساحت 43.2 مترمربع با قدمت  -2
سال 1390

برابر ضوابط زمان احداث، کسري پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه 399 فاقد عقب 
نشینی است. مغازه مذکور به صورت فروشگاه کاشی و سرامیک در حال بهره برداري است. 
بناي احداثی از جنس مصالح آجري بوده و تاریخ وقوع تخلف به استناد گزارش کارشناس 
رسمی دادگستري به شماره 156535 مورخ 1397/08/14 تعیین شده است. پیرو تصمیم 
کمیسیون ماده صدف به شماره 4/98/9027 مورخ 1398/03/25 گزارش تکمیلی جهت 

.بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

123
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده راي دیوان عدالت اداري و  به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداریها ضمن نقض راي تجدیدنظر  با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و 

عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 
348,750,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1398/04/22 4/98/9572 رسیگی 
 مجدد

رشت - 
پشت 
دخانیات - 
شهریور 8 
- کوچه حق 
شناس - بن 
بست 10 - 
ساختمان 
سه طبقه

4-1-10367-46-1-0-0 123
4

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 19822مورخ 98.2.15   به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در 

خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی  ضمن نقض راي تجدیدنظر با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی جریمه بمبلغ  233,895,000(دویست و  سی و  سه میلیون و  هشتصد و  نود 

و  پنج هزار )ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.3  1.5
 

3100000  , 1393 تبدیل پیلوت به مسکونی

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها   ضمن تایید 
راي  تجدیدنظر ، مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با 

ضریب یک  برابر ارزش معامالتی ساختمان جمعاً بمبلغ 15,810,000(پانزده میلیون و  
هشتصد و  ده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.1  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی پروانه ساختمانی شماره 6010201310-92/11/05 از بخشداري به 
صورت دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی به زیربناي 283 مترمربع صادر گردیده 
است.سند ثبتی ارائه نگردیده است.برابر نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 50.30 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به سطح 2.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.31 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 1.31 مترمربع -4

با توجه به ضوابط جاري داراي سه واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
به مساحت 9.83 مترمربع مرتبط با سایه کنسول در طبقه همکف می باشد که جزء زیربنا  *
محاسبه گردیده و اما جزء تخلف محسوب نمی گردد.قابل ذکر است راه پله به بام (خرپشته ) 
احداث نگردیده است.بر اساس پروانه صادره مساحت عرصه 150 مترمربع اعالم شده است 
که پس از مقدار عقب نشینی به سطح 9.5 مترمربع عرصه 140.5 مترمربع باقی می مانده 
لیکن برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت باقیمانده آن 152.48 مترمربع می باشد.بر اساس 
پروانه صادره از بخشداري عقب نشینی رعایت گردیده است لذا به جهت تعیین مقدار عقب 
نشینی در طرح تفصیلی جدید نیاز به تهیه خط پروژه می باشد** باستناد خط پروژه شماره 

.1530-96/12/13 فاقد عقب نشینی می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي بدوي و تجدید نطر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و 
تخریب بوده که پس از رد آن توسط دیوان داراي راي جریمه در خصوصوو همه موارد در 
کمیسیون همعرض می باشد.که در این خصوص نیاز به استعالم از واحد تخلفات و درآمد می 
باشد.مالک با قدمت سال جاري اقدام به احداث سایبان فلزي متصل به اسکلت بتنی 
ساختمان به مساحت 2.92 مترمربع جهت تامین یک واحد پارکینگ نموده است که در 
صورت موافقت با سایبان فوق یک واحد کسري پارکینگ در گزارش فوق کسر می 

.گردد.اکنون مالک درخواست بررسی مجدد را دارند

123
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 189,750(یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه)  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 7.59  0.5
 

50000  , 1355 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/9578 تجدید 
نظر

یخ -
سازي--خو
ش مسلک

4-2-10392-61-1-0-0 123
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,250,000(یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

50000  , 1355 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/05 4/98/9578 تجدید 
نظر

یخ -
سازي--خو
ش مسلک

4-2-10392-61-1-0-0 123
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 
جریمه بمبلغ 3,407,625(سه میلیون و  چهارصد و  هفت هزار و  ششصد و  بیست و  

پنج) ریال در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.29  1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  هشتصد و  دوازده 

هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید

جریمه 25  1
 

112500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 382,150(سیصد و  هشتاد و  دو هزار و  یکصد و  پنجاه)  

ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 76.43  0.1
 

50000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

59.8  0.1
 

112500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده و گواهی استحکام بنا و سال ساخت ، به استناد تبصره 4 
از ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض راي بدوي : مشارالیه را به پرداخت یک دهم 

ارزش معامالتی در حد تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی بمبلغ 340,762
(سیصد و  چهل هزار و  هفتصد و  شصت و  دو)ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

میگردد.

جریمه 30.29  0.1
 

112500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده باستناد سند مالکیت به صورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
عرصه 147.65مترمربع می باشد.ملک فوق داراي اعیانات بدون مجوز به صورت 2 باب 

:ساختمان جداساز به شرح ذیل میباشد
.یکباب ساختمان مسکونی ویالیی به زیربناي 84.02 متر مربع و با قدمت سال 1-55

یکباب ساختمان دو اشکوبه (یک واحد مسکونی) به زیربناي 60.58 متر مربع با مصالح -2
.آجري و با قدمت سال 78

داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد.باستناد خط پروژه شماره 2640 مورخ 97/11/08 به 
سطح 52.11 متر مربع در تعریض معبر 8 متري حد شمال و بن بست 6 متري حد غرب قرار 
دارد.از اعیانات به سطح 106.72 متر مربع داخل تراکم و به سطح 37.88 متر مربع خارج از 

.تراکم میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما پیرو نامه کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 242462 مورخ 97/12/12 مبنی ***

***.بر کارشناسی مجدد ، عین گزارش فوق تائید میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 51611  مورخ 98/4/02 مبنی بر اعالم ****
میزان عقب نشینی در زمان احداث ، قابل ذکر بوده که تاریخ تصویب طرح تفصیلی قدیم 
سال 72 بوده و با توجه به خط پروژه شماره 2640 مورخ 98/4/20 به سطح 39.25 متر مربع 
از اعیان طبقه همکف ، 10.30 متر مربع از اعیان طبقه اول و 10.23 متر مربع از عرصه در 

****.تعریض میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

123
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 44.280 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

44.28 50000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی 1398/04/25 4/98/9584 بدوي جاده فومن 
- احمد 
گوراب - 
کوچه شهید 
حسن زاده 
- الله 45

4-1-10648-151-1-0-0 123
6

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  47,292,050(چهل و  هفت میلیون و  دویست و  نود 
و  دو هزار و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 365.76  0.1
 

1800000  , 1370
 , 1396

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده (مطابق سند مفروز) ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 
461 مترمربع و برابر بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري وضع موجود، مشتمل بر دو 

: باب ساختمان مسکونی به شرح زیر می باشد
اول - یک باب خانه ویالیی یک اشکوبه قدیمی (به انضمام سرویس بهداشتی در حیاط) به 
زیربناي کلی 105.97 مترمربع ، با مصالح بلوك سیمانی و سقف شیروانی با قدمت تقریبی 

سال 1370
دوم - یک باب ساختمان نوساز به صورت یک طبقه مسکونی روي پیلوت (به انضمام اتاق در 

زیرشیروانی) به زیربناي کلی 259.79 مترمربع ، با مصالح بتن آرمه و با قدمت سال 1396
 : تخلف ساختمانی به این شرح است

احداث بناي بدون مجوز ، داخل تراکم در پهنه مربوطه به مساحت 105.97 مترمربع با  -1
قدمت سال 1370

احداث بناي بدون مجوز ، داخل تراکم در پهنه مربوطه به مساحت 259.79 مترمربع با  -2
قدمت سال 1396

پارکینگ تامین می شود و همچنین حیاط خلوت سراسري در قسمتی از بناي نوساز رعایت 
نشده است. برابر خط پروژه شماره 2032 مورخه 97/07/16 به سطح تقریبی 44.28 مترمربع 
در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد. همچنین حد شمال در سند مالکیت به فاضلکش عمومی 
قید شده لکن برابر نامه شماره 24/97/904/23082 مورخه 97/11/13 صادره از شرکت 
/سهامی آب منطقه اي گیالن فاقد حریم به سمت ملک تعرفه شده می باشد. /ع.ا

-----------------------------------------
در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 4/97/8320 مورخه 97/12/07 
اعالم می گردد کل عقب نشینی اعالم شده از عرصه می باشد. همچنین کوچه 8 متري 
مربوط به طرح تفصیلی سال 94 بوده لذا در زمان احداث بناي جدید ، عقب نشینی وجود 

/داشته است. /ع.ا
-----------------------------------------

توضیح جهت واحد در آمد : بر اساس طرح تفصیلی قدیم به سطح تقریبی 211 مترمربع از 
پالك فوق در مسیر و به سطح تقریبی 250 مترمربع در کاربري صنایع غیرمزاحم قرار داشته 

.است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي حمید رضائی و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 26.38 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 40.78 مترمربع، کاهش سطح 
راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.96 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,293,331,200(یک میلیارد و  دویست و  نود و  سه میلیون و 
 سیصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 192.46  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9586 بدوي -
استقامت-ك
وچه شهید 
رجایی 
کوچه 
-سوم

4-2-10280-5-1-0-0 123
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  4/96/107 مورخ 1396/12/12 بصورت 4  
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی با زیربناي  1262.55 مترمربع صادر گردیده که حالیه 
عملیات ساختمانی آن در مرحله سفت کاري میباشد که گزارش تخلف ساختمانی آن به 

:  شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 26.38 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 40.78  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 40.78 مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت 40.78 مترمربع 4

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  40.78 مترمربع -5
 کاهش زیربناي راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.96 مترمربع -6

تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد (بررسی پارکینگ هاي مورد نیاز و مازاد پس از  **
اجراي کفسازي و نصب درب در هنگام پایانکار بررسی خواهد شد)

به علت اینکه انباري ها در زیر شیروانی آجرچینی نشده و حدود آن نمشخص نیست از  **
زیربناي پروانه در زیرشیوانی استفاده شدا است که در هنگام پایانکار قابل بررسی می باشد

کسري فضاي سبز ندارد **
 کسري فضاي باز ندارد **

سطح اشغال از 49.96% به  59.5 % افزایش یافته است **
هنگام صدور پروانه فاقد عقب نشینی بوده است **

با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت و تایید پارکینگها  **
.وهمچنین اجراي دیوار حائل بام در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با ارائه نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید  **
.شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
1.5برابر ارزش معامالتی ، براي طبقه مازاد بر تراکم حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
31,185,000(سی و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 92.4  1.5
 

225000  , 1377 طبقه مازاد بر تراکم 1398/04/25 4/98/9603 تجدید 
نظر

سلیماندارا
ب - ده 
متري 
قبادي - 
روبروي 
کوچه عمل 
- ساختمان 
مجید

4-3-10410-152-1-0-0 123
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ43.68متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

43.68  0
 

225000  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد مدارك ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی بمساحت 92.4 
متر مربع داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی 2 طبقه بر روي همکف با قدمت تقریبی در 
سال 1377 ( به استناد تاریخ نصب کنتور برق ) در مرحله بهره برداري با اسکلت بتنی با 
پوشش 100 درصد بر روي عرصه میباشد.  قبال از بابت مسکونی همکف بمساحت 46.4 متر 
مربع و پیلوت بمساحت 46 متر مربع و مسکونی طبقه اول بمساحت 92.4 متر مربع در طبقه 
اول بصورت مسکونی داراي گزارش تخلف ملک و راي کمیسیون ماده صد بشماره 

4992-1377/07/23 و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 1377/08/20-5703 
مبنی بر پرداخت جریمه میباشد . لذا از بابت اعیان در طبقه دوم بمساحت 92.4 متر مربع که 
بصورت همزمانساز و یکدست با بناي اصلی بنظر میرسد بالمانعی ارائه ننموده اند. لذا داراي 
طبقه مازاد در طبقه دوم بمساحت 92.4 متر مربع میباشد . به استناد ضوابط قدیم کسري 
پارکینگ ندارد. از بابت کل اعیانات اعالم شده  داراي راي غیابی کمیسیون  ماده صد بشماره 
4/98/9242-1398/03/21 مبنی یر تخریب میباشد..  به استناد خط پروژه بشماره 
2448-1398/04/18 بمساحت 14.56 متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض کوچه 8 

متري حد غرب و کوچه 10 متري حد شمال و پخ دوگذر قرار دارد./ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي مفید، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,029,672,000(یک میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 102.15  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/20 4/98/9606 بدوي بلوارمنظریه
- کوچه 
گلستانی-م

جیدیه 2

4-3-10116-71-1-0-0 123
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/97/65-97/06/21 به صورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 968.65 مترمربع  صادر گردیده 

است.عمیالت ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
: اضافه بنا به صورت زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.56 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.26 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 13.26 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 13.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 13.26 مترمربع -5
تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 28.55 مترمربع -6

کسري فضاي باز ندارد **
با توجه به ضوابط جدید و جاري فضاي سبز کسري فضاي سبز ندارد (لذا اجراي فضاي  **

سبز ارائه شده در نقشه هاي معماري الزامی می باشد)
.داراي کاهش بنا به سطح 11.14 مترمربع در زیرشیروانی می باشد **

.کسري پارکینگ ندارد **
هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی به سطح 1 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.سطح اشغال از 50 درصد به 55.08 درصد افزایش یافته است **

اظهار نظر نهایی در خصور پارکینگ مازاد هنگام پایانکار میسر می باشد **
الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

پایانکار الزامی است
*****************************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9079-98/04/02 و درپاسخ 
:به نامه شماره 57729-98/06/11 کمیسیون ماده صد گزارش زیر ارائه می گردد

.گزارش فوق بر اساس نقشه برداري ارائه شده تنظیم شده است و عینا تایید می گردد -1
میزان عقب نشینی در پروانه صادره  1 مترمربع بوده که به طول 7 سانتیمتر در حد شرق  -2

و به طول 12 سانتیمتر در حد غرب بوده و رعایت آن در پایانکار الزامی می باشد
عرض راه پله از 3.2 به 3.11 کاهش یافته ،همچنین طول راه پله نیز از 6 متر به 4.5 متر  -3

کاهش یافته است
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عرض متوسط موجود در محل 8.90 متر می باشد-4
همچنین مقدار تخلف صورت گرفته بر روي نقشه هاي اجرایی نشان داده شده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي رضا بهبودي مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا همزمانسازدر همکف به مساحت 2.08 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 15.25مترمربع، کاهش سطح راه 
پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 0.9مترمربع  و مابه التفاوت انباري (بیش از5 
مترمربع) بمساحت 3.72 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
330,288,000(سیصد و  سی میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 52.45  2
 

960000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/05/19 4/98/9614 بدوي بلوار الکان، 
بن بست 
رویایی

4-3-10250-108-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 50 مورخ 1396/08/13 به صورت سه 
طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 537.65 مترمربع صادر گردیده 
است.از بابت اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.17 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 
100قانون مبنی بر جریمه نقدي بوده و پس از آن داراي پروانه مرحله دوم مورخ 1396/12/27
 می باشد.حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري بوده و تا این مرحله داراي اضافه 

:بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 2.08 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه به مساحت 15.25 مترمربع و در مجموع -2
.45.75 متر مربع

اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3
.مسکونی در طبقات  به سطح 0.9 مترمربع

مازاد بر تراکم به سطح 3.72 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 متر مربع در طبقه -4
.همکف و زیرشیروانی

داراي کسري فضاي باز به سطح 3.23 متر مربع میباشد.(فاقد کسري فضاي سبز میباشد)-5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 67.7% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره داراي 
عقب نشینی به سطح 41.21 متر مربع میباشد که بررسی آن هنگام پایانکار امکان پذیر 
میباشد.الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد نازك 
کاري  بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.اجراي فضاي سبز هنگام پایانکار الزامی 
میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا تایید 

میگردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/19 4/98/9618 تجدید 
نظر

عینک خ -
امام 

حسین--ك
وچه علی 
پیک حرفه 
- ك دوم

4-1-10741-9-1-0-0 124
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 33,828,600(سی و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  

هشت هزار و  ششصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 43.37  1
 

780000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

28.76 780000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 128 متر مربع و به استناد نقشه برداري ارائه 
شده از سوي مالک داراي اعیان بصورت یکباب خانه ویالیی دوبلکسی به مساحت 113.37 
متر مربع ( که از این مقدار بمساحت   80.57 متر مربع در همکف و بمساحت 32.80 متر 
مربع در طبقه اول میباشد )  ، با اسکلت بلوك سیمانی و سایبان بمساحت 30.31 متر مربع و 
سایبان دیگر به مساحت 8.29 متر مربع با اسکلت فلزي میباشد. قبال از بابت خانه مسکونی 

ویالیی با زیربناي بمساحت 70 مترمربع ، راي کمیسیون ماده صد بشماره 
9908-1387/06/04 و بالمانع بشماره 1/33/138852-1391/05/27 دریافت نموده اند. 

: لیکن تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
توسعه بناي مسکونی خالفساز و خارج تراکم در همکف بمساحت 10.57 متر مربع با  -1

 قدمت در سال 1391
توسعه توسعه بناي مسکونی خالفساز و خارج تراکم  در طبقه اول بمساحت 32.8 متر  -2

مربع با قدمت در سال 1391
احداث خالفساز 2 سایبان مجموعا بمساحت 38.6 مترمربع با قدمت در سال 1391 -3
داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد. لیکن در صورت پذیرش سایبان و  -4

.صدور راي جریمه براي آن کسري پارگینگ منتفی خواهد بود
براي اعالم مقدار عقب نشینی با توجه به تغییر عرض گذر از 10 متر به 8 متر  نیاز به تعریف 
خط پروژه میباشد. الزم بذکر است بدلیل اینکه مالک در وضع موجود مقداري عقب نشینی 
نسبت به کوچه نموده است ، لذا حد شرقی و جنوبی سند با وضع موجود مطابقت ندارد. 

حالیه درخواست پاسخ به دفتر خانه را دارند. /ر.ي
-----------------------------------

به استناد خط پروژه بشماره 2663-1398/03/05 بمساحت 28.76 متر مربع  از پالك بازدید 
.شده نسبت به وضع موجود در تعریض کوچه 8 متري در حد شرق میباشد

-----------------------------------
طی بازدید مجدد انجام شده در مورخه 1398/08/09 و به استناد تصاویر پیوست مالک اقدام 

.به تخریب سایبانها نموده اند
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات و توجها به نامه شماره 69122 مورخ 98.4.27 
شهرداري مبنی بر اصالح مبلغ جریمه  در صدور راي شماره 2.98.8125،مورخ 

98.3.21با مالحظه سوابق باستناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص 
6.52 متر مربع اعالمی پیرو سابقه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی  بمبلغ  

32,860,800(سی و  دو میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال راي 
اصالحی صادر و اعالم میگردد.ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي 

تصحیحی ممنوع است

جریمه 6.52  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/05/05 4/98/9620 اصالح
ي 
بدوي

جاده -
فومن 
زمینهاي 
هنرستان-ع
ینک خ امام 
حسین 
-پشت 
 دارورخانه

4-1-10535-7-1-0-0 124
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/42 مورخ 97/4/30 مترمربع به 
صورت 2 طبقه برروي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 515.55 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه دوم بوده و تا این مرحله داراي 
ضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید 
مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 6.52 مترمربع میباشد.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 51% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري و اتمام سقف طبقه 
دوم بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 1,680,000(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 1.2  2
 

700000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/05 4/98/9621 تجدید 
نظر

استقامت1-
--کوچه 
منصف بن 
بست بهاري 
ساختمان 
 قائم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم 
میباشد.طی بازدید مشاهده گردید مالک بدون مجوز با قدمت سال 96  برخالف قانون تملک 
آپارتمان ها  ، موتورخانه مشاعی احداثی در حیاط مشاعی(دو متر حیاط خلوت ) و قسمتی از 
زیر پله و سرویس بهداشتی و قسمتی از دو متر حیاط خلوت که خالی از اعیان بوده و، از 
بابت جمیع موارد داراي پایانکار بوده ،اقدام به تبدیل و احداث تجاري به مساحت 18.59 
مترمربع نموده است.همچنین قسمتی از دو متر حیاط مشاعی به سطح 1.20 مترمربع را 
سرویس بهداشتی احداث نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. به 
هنگام بازدید بنا به گفته مالک تغییرات توسط مالک همین طبقه صورت گرفته است.برابر 
.پایانکار عقب نشینی ندارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

*********************************************************
**************************

احتراما پالك فوق داراي راي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد به صورت تخریب مغازه 
و جریمه براي سرویس بهداشتی می باشد و تا کنون تخریب صورت نگرفته و به جهت 

.دریافت عوارض درآمدي به مرحله بعد ارسال می گردد

124
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در خصوص طبقه مازاد ( تبدیل زیرشیروانی به تراس غیر مسقف ) با توجه به دادنامه 
دیوان عدالت اداري، راي تجدیدنظر به شماره صدر الذکر به قوت خود باقیست.و در 
خصوص یک طبقه مازاد ( به دلیل افزایش ارتفاع پیلوت ) با توجه به دادنامه دیوان 

عدالت اداري به شماره صدر الذکر و نامه شهرداري به شماره  ش 
ر-69235-27/04/98 مبنی بر حذف طبقه مازاد مورد نظر به مساحت 106.37 

مترمربع ، از پرداخت جریمه رفع اثر می گردد.

جریمه 99.19  1.75
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/30 4/98/9626 رسیگی 
 مجدد

رشت -بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نبش کوچه 
- قربانی
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در خصوص تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه  با توجه به دادنامه دیوان عدالت 
اداري، راي تجدیدنظر به شماره صدر الذکر به قوت خود باقیست.

جریمه 44.23  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اضاف بناي همکف و طبقات با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري ، راي 
تجدیدنظر به شماره صدر الذکر به قوت خود باقیست.

جریمه 151.04  1.5
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تراکم اعطایی با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري ، راي تجدیدنظر به 
شماره صدر الذکر به قوت خود باقیست.

جریمه 67.86  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 652 مورخه 91/12/28 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.09 مترمربع صادر گردیده است. در حال 
حاضر عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 

:تراکم و بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر است
احداث یک طبقه مازاد به دلیل افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.7 متر به سطح 106.37  -1

.مترمربع
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 40.43 مترمربع که از این مقدار به سطح 15.83  -2

.مترمربع به صورت بارانداز با سازه فلزي متصل به ساختمان است
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به ارتفاع تقریبا 3.7 متر به سطح 44.23  -3

.مترمربع
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.6 مترمربع -4
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.6 مترمربع -5
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.6 مترمربع -6

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 24.6 مترمربع -7
احداث طبقه مازاد به دلیل تبدیل زیرشیروانی به تراس غیر مسقف مشتمل بر یک باب  -8
اتاق و بارانداز داراي مابه التفاوت سطح 99.19 مترمربع که از این مقدار به سطح 12.06 

.مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع است
مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات  -9

.مجموعا به مساحت تقریبی 3.46 مترمربع
مازاد بر تراکم به دلیل تخطی از تبصره 7 ضوابط سقف تراکم بند 1 کمیسیون ماده 5  -10

مورخ 1390/10/29 به  مساحت 67.86 مترمربع (مازاد بر %25)
 .مازاد بر تراکم به دلیل برگشت 5% تشویقی آسانسور به سطح 8.75 مترمربع -11

با توجه به انجام نشدن نازك کاري نمی توان در خصوص کسري پارکینگ احتمالی اظهارنظر 
کرد و فعال با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده پارکینگ تامین شده است و گزارش 
قطعی در این مورد موکول به زمان پایانکار خواهد شد. همچنین تخلفات و اضافه بناهاي 
مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات 
احتمالی آتی، موکول به اتمام عملیات ساختمان و ارایه نقشه برداري مورد تایید نظام 
مهندسی است. ضمنا رعایت ارتفاع پارکینگ در محدوده ي پیلوت و رعایت دیوارحایل بام 
در صورت احداث شیروانی در هنگام پایانکار الزامی است. مراتب جهت دستور تقدیم می 

/گردد. /ع.ا
-------------------------------------------
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از بابت موارد تخلف فوق داراي راي تجدیدنظر به شماره 4/97/5904 مورخه 97/04/30 می 
باشد. طی بازدید مجدد در تاریخ 97/06/05 مشاهده می شود که با توجه به وضعیت کف 
معبر مجاور و مشخص شدن خط تراز کف سازي پیلوت ، ارتفاع پیلوت در حدود 3.3 متر 
خواهد بود که در زمان پایانکار الزم است با اجراي سقف کاذب به میزان مجاز تقلیل یابد. لذا 
تخلف بند 1 در گزارش فوق مبنی بر «احداث طبقه مازاد به دلیل افزایش ارتفاع پیلوت به 

 .سطح 106.37 مترمربع» منتفی بوده و از ردیف هاي تحلیل حذف می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب دو برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,187,500(پانزده 

میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.. بدیهی است 
دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 25  2
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/06 4/98/9628 اصالح
ي 
بدوي

رشت 
حمیدیان  
بعداز 

مسجد امام 
رضا بن 
بست آزادي 

پالك 51
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 

موجب نظریه شماره ... کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري ملک در کاربري 
مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1(یک) برابر ارزش معامالتی 
براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  15,897,150(پانزده میلیون و  هشتصد و  نود و 

 هفت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53  1
 

225000  , 1377
 , 1382

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب خانه دو اشکوبه بر روي عرصه به 
مساحت 138.15 مترمربع که از بابت احداث یک باب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت به 
زیربناي کلی به مساحت  193.20 مترمربع داراي پروانه و پایانکار می باشد.مالک بدون مجوز 
با قدمت سال 82 قسمتی از پیلوت را به یک واحد مسکونی تبدیل نموده همچنین قسمتی 
از نورگیر را نیز هم در پیلوت و در طبقه اول به مسکونی تبدیل نموده است.برابر نقشه هاي 

:معماري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 41.56 مترمربع -1

توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.56 مترمربع (با قدمت سال 77 همزمانساز با صدور  -3
پایانکار)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -4
دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر (بوسیله این دیوار گذاري پیلوت جهت پارکینگ  -5

محصور شده است)
باستناد خط پروژه شماره 869-97/09/17 به سطح 13.65 مترمربع در تعریض کوچه 8 

.متري حد شرق قرار دارد
قابل ذکر است پیلوت جهت پارکینگ باقی مانده ، بوسیله دیوار آجري محصور شده  ***
بود و داخل آن نیز پارتیشن بندي شده است. طی بازدید مجدد درتاریخ 98/02/17 پارتیشن 
بندي جمع آوري گردید و به پیلوت تبدیل شده است و یک واحد پارکینگ تامین می گردد 
اما یک واحد کسري پارکینگ دارد که بوسیله دیوار آجري به طول 10 متر پارکینگ محصور 

.شده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

-------------------------------------------------
احتراما طی بازدید مجدد در تاریخ 98/10/01 ، راي کمیسیون ماده صد در خصوص  *****
تخریب دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر اجرا شده است  و دیوار مورد نظر تخریب 

.گردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، در خصوص اضافه 
بناي طبقات اول تا سوم با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1.5 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  146,815,200(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  
هشتصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می 

گردد. 

جریمه 29.13  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9634 تجدید 
نظر

دروازه 
الکان-انتها
ي کوچه 
مسعودي-ك
وچه 

قربانی-کوچ
ه باران6
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توضیحات بازدید بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/99 - 1396/12/07 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 494.15 مترمربع صادره شده است. ساختمان در 
مرحله نازك کاري است. قبال در مرحله اجراي فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف به 

سطح  10.11 مترمربع داراي سوابق بوده و گواهی عدم خالف به شماره 
648101-1397/09/28 را دریافت نموده است. در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارایه 

:شده داراي مابه التفاوت بنا به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 9.71 مترمربع -1
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 9.71 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 9.71 مترمربع -3

ضمنا با توجه به ارایه نقشه برداري جدید ، در همکف به سطح 2.05 مترمربع نسبت به 
سوابق قبلی و در پشت بام به سطح 8.41 مترمربع نسبت به پروانه صادره داراي کاهش بنا 
می باشد. اعالم زیربناي نهایی موکول به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی می باشد. الزم به ذکر است پروانه ساختمانی بدون عقب نشینی صادر 
/شده است. پارکینگ تامین شده است. درخواست گواهی عدم خالف دارند. /ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 9,601,538(نه میلیون و  ششصد و  یک هزار و  پانصد و  سی و  هشت) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.62  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/06 4/98/9635 بدوي نخودچر-نخ
ودچر    
--ولیعصر

4-1-10547-136-1-0-0 124
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 454,106(چهارصد و  پنجاه و  چهار هزار و  یکصد و  شش) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.99  0.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  184 مورخه 78/05/05 به صورت 2  طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 168.96 مترمربع  وعدم خالفی در مرحله 
فونداسیون به شماره 13173 مورخه 78/06/27 بوده(مبنی بر عدم خالفی در این مرحله 
گزارش شده است) و حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري 
:  ضمیمه شده ممهور به مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد

اضافه بنا درهمکف به مساحت 9.54 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 9.54  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  9.54 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه همکف به صورت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت  4
2.99  مترمربع

احداث سوئیت در همکف به مساحت 49.65 مترمربع(به مساحت 5.83 مترمربع از آن به  -5
صورت احداث در محوطه ومابقی به مساحت 43.82 مترمربع به صورت تبدیل پیلوت به 

مسکونی است)
.دو باب کسري پارکینگ مسکونی دارد-6

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 60.42 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
80.12 درصد بوده که به مقدار 19.70  درصد افزایش یافته است.پروانه صادره به صورت فاقد 

.عقب نشینی صادر شده است
برابر راي کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9836 مورخه 98/06/02
 مبنی بر پرداخت جریمه بند هاي 1 الی 4 (اضافه بنا ها)وهمچنین تخریب سوئیت همکف که 
متعاقب آن کسري پارکینگ منتفی میگردد.فعال سوئیت تخریب نگردیده وفقط به جهت 
پرداخت عوارض درآمدي به واحد مربوطه ارسال شده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.(در قسمت کاربریها سوئیت حذف شده است)///ي.ث...98/06/12

124
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 67,939,200(شصت و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار و  دویست)  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.   

جریمه 20.22  1
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9637 بدوي رشت 
-دروازه 
الکان- بلوار 
بهشتی 
-کوچه 
وحدت- 
ساختمان 
جلیل

4-3-10320-78-1-0-0 124
8

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکباب  ساختمان به صورت  آپارتمان که داراي پروانه و پایانکار 
می باشد.اکنون مالک برخالف قانون تملک آپارتمان ها بدون مجوز با قدمت سال 95 اقدام 
به احداث آسانسور در حیاط مشاعی متصل به ساختمان نموده است که برابر نقشه هاي ارائه 

: شده داراي اضافه بنا به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.37 مترمربع -1

اضافه بنا در اول به سطح 3.37 مترمربع -2
اضافه بنا در دوم به سطح 3.37 مترمربع -3
اضافه بنا در سوم به سطح 3.37 مترمربع-4

اضافه بنا در چهارم به سطح 3.37 مترمربع-5
اضافه بنا در زیر شیروانی به سطح 3.37 مترمربع (موتورخانه آسانسور) -6

قابل ذکر است تنها راه دسترسی به موتورخانه آسانسور از طریق نردبان فلزي متحرك به بام 
صورت می گیرد

.همچنین مالک در همان سال اقدام به تعمیرات جزئی به صورت تعمیر نما نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
61695مورخ98/4/17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 202.007.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 40,401,400(چهل میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  چهارصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.27 303750  , 1381 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/06 4/98/9639 بدوي رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
آسایش 7 - 
کوچه اول - 
روبروي 
تاکسی 
تلفنی آریان 
- سپهر 
 آسایش

4-3-10290-45-1-0-0 124
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  4,204,811(چهار میلیون و  دویست و  چهار هزار و  

هشتصد و  یازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 138.43  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 8.28متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

8.28  1
 

303750  , 1381 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت طبقه ي مازاد و  اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 57,411,788(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  یازده 
هزار و  هفتصد و  هشتاد و  هشت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 189.01  1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2برابر ارزش معامالتی براي 

کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج 
میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد)ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 81.86 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی ) بدون مجوز و با پوشش 100% یک باب ساختمان به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت بانضمام 3 باب مغازه  به زیربناي کلی 327.44 مترمربع  با قدمت سال 81 با مصالح 

:بتنی و به شرح ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به سطح 81.86 متر مربع که به سطح 49.27 متر مربع از آن به صورت تبدیل -1
.پیلوت به 3 واحد تجاري و مابقی به صورت پیلوت جهت تامین پارکینگ و راهپله میباشد

.طبقه اول به سطح 81.86 متر مربع به صورت یک واحد مسکونی-2
.طبقه دوم به سطح 81.86 متر مربع به صورت یک واحد مسکونی-3

طبقه سوم به سطح 81.86 متر مربع که منضم به واحد مسکونی طبقه دوم بوده و از این -3
.مقدار به سطح 32.38 متر مربع به صورت بام تخت میباشد

باستناد خط پروژه شماره 999 مورخ 97/11/94 به سطح 2.76 متر مربع از اعیان هر طبقه در 
تعریض معبر 6 متري حد شرق و پخ بین دو گذر قرار دارد(در مجموع 3 طبقه و به مساحت 
8.28 متر مربع).داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.از اعیانات به سطح  138.43 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 107.15 متر مربع خارج 
از تراکم و به سطح 81.86 متر مربع به صورت طبقه مازادمیباشد.همچنین به سطح 49.27 
متر مربع به صورت تبدیل پیلوت به 3 واحد تجاري میباشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

124
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به قدمت بنا، به منظور تعیین ارزش سرقفلی 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی 
به شماره ش ر-67455-98.04.25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 46،000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و 
عدم اعتراض آنها، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، راي به اخذ جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 9,200(نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 18.24  0
 

55000  , 1353 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/12 4/98/9640 بدوي رشت 
-عینک- 
بلوار 

شهیدافتخار
ي- روبروي 
مسجد 
ولیعصر

4-1-10518-266-1-0-0 125
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب مغازه اولین مغازه از سمت غرب  از چهار 
باب مغازه به هم پیوسته ) فاقد بالکن  به مساحت 18.26 مترمربع برابر نقشه برداري ارائه 
شده از سوي مالک  که از بابت احداث آن  به صورت یکباب مغازه به سطح 18.5 مترمربع  ، 
یک برگ گزارش کارشناسی مرتبط با پرونده صنفی به جهت دریافت بالمانع صنفی سال 70
ارائه شده و در آن به علت داشتن پروانه کسب بالمانع اعالم شده است.ساخت و ساز 
جدیدي نسبت به گزراش فوق مشاهده نمی گردد سال احداث مغازه 1353 اعالم می 

گردد.کسري پارکینگ ندارد.مغازه فوق در حال حاضر فاقد فعالیت صنفی می باشد.باستناد 
خط پروژه شماره 423-98/03/29 به سطح 11 مترمربع از مغازه در تعریض خیابان 45 متري 

.حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

125
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 

مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  2
برابر ارزش معامالتی براي کاهش راه پله و افزودن به  سطح مسکونی ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 4,368,000(چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/20 4/98/9642 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی-قل
ي 

زاده-طالقان
ي 2

4-3-10035-2-1-0-0 125
1

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص (توسعه تجاري) حکم  به پرداخت جریمه 
با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  67,200,000(شصت و  هفت میلیون و  

دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5  4
 

3360000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید طی بازدید بعمل آمده بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 1396/12/07-4/96/100 
بصورت 3 طبقه  بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیر شیروانی با 
زیربناي 517.05 متر مربع صادر گردیده است . الزم بذکر است در پروانه صادره مساحت هر 
یک از پارکینگها به اشتباه 17.3 متر مربع ذکر گردیده که از این بابت به مساحت زیربناي 
همکف در پروانه 14.4 متر مربع اضافه شده است که با کسر آن مساحت پروانه صادره 
502.65 مربع میباشد. از بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 47.5 متر مربع نسبت به مدول 

پروانه ( با زیربناي 502.65 متر مربع ) راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 
4/97/5906-1397/04/05 و از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات بمساحت 200.02 متر مربع 
راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 مبنی بر پرداخت جریمه صادر 
شده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري بوده و داراي اضافه بنا بر خالف مدول 

: پروانه به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا  سوم بمساحت 5.64 متر مربع ( هر طبقه 1.41 متر  -1

مربع  )
 اضافه بنا در  زیر شیروانی بمساحت 7.58 متر مربع -2

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مفید در همکف بمساحت 5.12  -3
 متر مربع

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مسکونی در طبقه اول و دوم و  -4
سوم  بمساحت 8.28 متر مربع ( هر طبقه  2.76 متر مربع )
تبدیل پیلوت به یکباب مغازه بمساحت 34.14 متر مربع -5

از آنجایی که مساحت هر انباري حداکثر 5 متر مربع میتواند باشد لذا مجموعا  بمساحت  -6
5.59 متر مربع از مساحت 3 باب انباري بیشتر از 5 متر مربع میباشد ( بمساحت 1.04 متر 
مربع از انباري 1 و بمساحت 0.92 متر مربع از انباري شماره 2 و بمساحت 3.63 متر مربع از 

ابناري شماره 3 )
داراي کسري رعایت حداقل فضاي باز و فضاي سبز  به مساحت 47.82 متر مربع ( به  -7
کسر راه پله و آسانسور ) میباشد که قبال در گزارش عدم خالف بشماره 649205 که منجر به 

.راي کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/6662-1397/08/26 شده بود
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 100 به شماره 4/98/8717 مورخ 
98/04/02 بوده که نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي اضافه بنا به شرح ذیل میباشد
.اضافه بنا  مغازه تجاري در طبقه همکف به سطح 5 متر مربع-1

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزودن به زیربناي مفید در همکف بمساحت 0.65 -2
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.متر مربع و به صورت همزمانساز
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت ماوالتفاوت طبقه مازاد سوم به مساحت 35.8 مترمربع  با ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 19,690,000(نوزده میلیون و  ششصد و  نود هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.8  2.5
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9651 بدوي -
معلولین-جی
رده-جنب 
آسایش 6
-جنب 
ساختمان 
مهدي

4-2-10154-178-1-0-0 125
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
در خصوص توسعه همزمانساز تجاري و  بالکن تجاري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,151,600(دو میلیون و  یکصد و  پنجاه و  یک هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید

جریمه 3.26  3
 

220000  , 1379 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث سرویس بهداشتی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1,262,800(یک میلیون و  دویست و  شصت و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.87  2
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داري پروانه احداث بنا شماره 444 مورخ 1377/12/04با 
زیربناي 316.8  متر مربع جهت احداث ساختمان مسکونی به صورت دو طبقه روي پیلوت 
می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف  و طبقات به مساحت 71.6 مترمربع و تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 80.75 مترمربع و احداث بالکن تجاري به مساحت 24 
مترمربع  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 2005 مورخ 1379/04/08 می باشد که به پرداخت جریمه نقدي 
در حق شهرداري رشت محکوم شده است. بر اساس بازدید به عمل آمده ساختمان در وضع 
موجود به صورت 4 طبقه روي پیلوت و سه طبقه روي مغازه می باشد که بخشی از طبقه 
چهارم به صورت سه باب انباري و بخشی به صورت تراس روباز (بام تهرانی) می باشد. لذا 

:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
.احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت 2.87 مترمربع -1

اضافه بناي همزمانساز تجاري در همکف به مساحت 1.51 مترمربع-2
اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري به مساحت 1.75 مترمربع -3

مابه التفاوت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 35.8 مترمربع -4
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 128.17 مترمربع که از این مقدار به  -5
مساحت 6.11 مترمربع به صورت سه باب انباري و 97 مترمربع به صورت تراس روباز (بام 
تهرانی) و مابقی به صورت راه پله می باشد. شایان ذکر است از آن جایی که به استناد پروانه 
صادره طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ می باشد ولی در وضع موجود، یک باب 
مغازه با ارتفاع باال احداث شده است لذا طبقات سوم و چهارم برابر ضوابط طرح تفصیلی 
طبقه مازاد محسوب می شود. همچنین در طبقات دوم تا چهارم داراي پیش آمدگی به سمت 
معبر به مساحت 12.39 مترمربع در هر طبقه می باشد که در مراحل قبل به کمیسیون ماده 

.صد قانون شهرداري ها گزارش نشده است
 .با توجه به ضوابط زمان احداث بنا یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -6

به استناد ضوابط طرح تفصیلی ، حداقل مساحت یک واحد مسکونی 35 مترمربع می باشد 
لیکن واحد مسکونی (سوئیت) احداثی در طبقه اول به مساحت 25.26 مترمربع می باشد.  
مغازه احداثی به صورت نانوایی سنگکی در حال بهره برداري می باشد. اعالم میزان عقب 
نشینی مستلزم تهیه خط پروژه می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. .مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 0.5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5. 3360000  , 1398 تجاوز به معابر عمومی 1398/05/20 4/98/9657 بدوي رشت - 
نامجو- 8 
متري

4-3-10017-24-1-2-0 125
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص احداث بالکن  حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب  4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  32,502,276(سی و  دو میلیون و  

پانصد و  دو هزار و  دویست و  هفتاد و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.42  4
 

346950  , 1380 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 23.76 مترمربع (قطعه دوم 
تفکیکی) و برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 23.42 متر مربع بوده و از بابت مغازه 
فوق داراي بالمانع به شماره 2/33/19476 مورخ 77/9/09 می باشد. طی بازدید مشاهده 
گردید که مغازه فوق داراي بالکن سراسري با قدمت تقریبی سال 80  بوده که سوابقی در 
خصوص آن مشاهده نمی شود.مغازه فوق به صورت خدمات کامپیوتري در حال بهره برداري 
است. برابر خط پروژه شماره 888 مورخ 98/02/29 به سطح تقریبی 3 مترمربع از کل پالك 
در تعریض قرار دارد که از این مقدار به سطح تقریبی 0.5 مترمربع مربوط به مغازه مورد 
درخواست می باشد.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي احمد شعبانی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 3.74 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 5.80 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5.برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 135,777,600(یکصد و  سی و  پنج میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  

هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.94  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/23 4/98/9667 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی--ش
هید سید 
جواد میري

4-3-10038-81-1-0-0 125
4

در خصوص کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.56 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب .یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 8,601,600(هشت میلیون و  ششصد و  یک 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2.56  1
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1398/05/23 4/98/9667 بدوي شهرك -
مصطفی 
خمینی--ش
هید سید 
جواد میري

4-3-10038-81-1-0-0 125
4

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/13 مورخ 97/3/02 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناي کلی 1117.45 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.74 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 5.8 مترمربع و در مجموع 23.2 -2

.متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید -3

.مسکونی در طبقات  به سطح 2.56 مترمربع
.داراي افزایش واحد مسکونی از 7 واحد به 8 واحد میباشد-4

فاقد کسري پارکینگ و فضاي باز میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه %55 
بوده حالیه داراي سطح اشغال به میزان 56.62% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد 
عقب نشینی میباشد.همچنین اجراي فضاي سبز در هنگام پایانکار الزامی میباشد.حالیه 
متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در(احداث بناي تجاري یا  
تبدیل پیلوت به مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 70686
مورخ 98/4/30 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 25.800.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,160,000
(پنج میلیون و  یکصد و  شصت هزار )ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.5  0
 

245700  , 1380 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/02 4/98/9669 بدوي -
حمیدیان-
جنب 
ساختمان 
-کیانا3

4-2-10235-78-1-0-0 125
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در(احداث بناي تجاري یا  
تبدیل پیلوت به مغازه)، محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و 

اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم 
ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین 
ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 70686
مورخ 98/4/30 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7.532.000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذابه استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

1,506,400 شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغَ
(یک میلیون و  پانصد و  شش هزار و  چهارصد)ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.83  0
 

54000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 35 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

35 245700  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  3,281,850(سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  یک 

هزار و  هشتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 121.55  0.5
 

54000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 286.4 مترمربع (مطابق سند مفروز) 
مشتمل بر اعیان به صورت یک باب خانه ویالیی و سه باب مغازه می باشد. از بابت اعیان 
مسکونی به سطح 108 مترمربع و یک باب مغازه به مساحت 11.4 مترمربع داراي راي 

کمیسیون ماده صد به شماره 5188-76/07/08 بوده که بر اساس راي فوق در خصوص بناي 
مسکونی با شرط رعایت عقب نشینی معاف از پرداخت جریمه و درخصوص مغازه به تخریب 
محکوم شده است. لکن محتواي راي فوق اجرا نشده و حالیه با توجه به نقشه هاي ارایه شده 
مشاهده می شود که مغازه فوق الذکر به مساحت 18.83 مترمربع بوده (قدمت 69) و 
همچنین دو باب مغازه دیگر نیز (جمعا به مساحت 35.05 مترمربع) احداث شده است که 
قدمت این دو مغازه به حدود سال 80 می رسد و در خصوص آنها نیز سوابقی در دست نمی 
باشد. (الزم به ذکر است اولین مغازه از سمت شمال با توجه به بر کمتر از 3 متر از شرایط 
فنی الزم به عنوان مغازه برخوردار نیست) کل زیربناي مسکونی نیز داخل تراکم است. برابر 
ضوابط زمان وقوع تخلف 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد. برابر خط پروژه شماره 

2298-97/11/15 به سطح تقریبی 35 مترمربع از پالك فوق در تعریض قرار دارد (که از این 
مقدار به سطح تقریبی 27.5 مترمربع مربوط به اعیان سه باب مغازه است). مجددا تاکید می 
گردد با توجه به عدم اجراي راي صادره و تخلف مجدد توسط مالک ، کل زیربناي موجود در 

/محاسبه تراکم و گزارش تخلف وارد شده است. /ع.ا
---------------------

: توضیح صنفی
مغازه به سطح 18.83 مترمربع داراي فعالیت به صورت آرایشگاه مردانه -

مغازه به سطح 21.5 مترمربع به صورت تعمیرگاه لوازم برقی خانگی -
مغازه به سطح 13.55مترمربع فاقد فعالیت صنفی -

---------------------
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم ماده 100 به شماره 4/98/9554 مورخه 

98/04/25 و طی بازدید مجدد مورخه 98/04/29 ، مشاهده می شود که مغازه اول از سمت 
شمال به مساحت 13.55 مترمربع از سمت معبر توسط مالک مسدود شده و به صورت انباري 
مسکونی با بازشو به سمت حیاط در آمده است. (تصویر مربوطه پیوست پرونده می باشد) لذا 
این مساحت از زیربناي تجاري کسر گردیده و به زیربناي مسکونی داخل تراکم اضافه می 
گردد. همچنین دو واحد کسري پارکینگ تجاري منتفی است. برابر خط پروژه شماره 

2298-97/11/15 به سطح تقریبی 35 مترمربع از پالك فوق در تعریض قرار دارد (که از این 
/مقدار به سطح تقریبی 22 مترمربع مربوط به اعیان سه باب مغازه است) /ع.ا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به عدم پیگیري مالک با وصف ابالغ 
اخطاریه بشماره 59719مورخ 98/4/15دلیلی مبنی بر اخذ مجوز در احداث بنا ارائه 
ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها و به لحاظ عدم 

رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به قلع بنا  صادر و اعالم می دارد.بدیهی است 
با اجراي حکم قلع، موضوع کسري پارکینگ، منتفی می گردد.

جریمه 680 3100000  , 1389
 , 1393

تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1398/05/06 4/98/9670 بدوي رشت – بلوار 
حمیدیان – 
خیابان 
بهبودي – 
ساختمان 
پاسارگاد

4-2-10394-4-1-0-0 125
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه دو شهرداري منطقه چهار، داراي اعیان بدون مجوز 3 طبقه در 
2 واحد تجاري و 7 واحد مسکونی ، طبقه همکف 2 باب مغازه به  مساحت تقریبی 40 
مترمربع (با قدمت تقریبی 4 سال فعالیت صنفی آرایشگاه و نجاري ) پیلوت به مساحت 
تقریبی 50 مترمربع و یک واحد مسکونی (سوئیت) به مساحت تقریبی 60 مترمربع ، طبقه 
اول در 2 واحد مسکونی به مساحت تقریبی 120 مترمربع  و طبقات دوم و سوم  هر طبقه در 
2 واحد مسکونی به مساحت تقریبی 135 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت تقریبی 15 
مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز به سمت خیابان قرار دارد) کالً با زیربناي تقریبی 540 
مترمربع به قدمت تقریبی 8 سال با مصالح بتنی احداث نموده که مدارکی از بابت اعیان 
موجود نمیباشد که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.بابت اعیان به مساحت 202.5 

مترمربع داخل تراکم  و به مساحت 337.5 مترمربع خارج از تراکم میباشد ، 2 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد .در صورت لزوم جهت تعیین 
میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.در ضمن گزارش از بیرون ملک وبه 
صورت تقریبی قید شده ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه کامل پالك وارائه 
سوابق از سوي متقاضی ،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد میباشد.///س.ن

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج 
میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

2100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/14 4/98/9685 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 

29

4-1-10749-343-1-0-0 125
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  12,768,000(دوازده میلیون و  هفتصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 60.8  0.1
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 73120 مورخ 98/05/02 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 
ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  0.5 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  76,860,000(هفتاد و  شش میلیون و  

هشتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.2  0.5
 

2100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/14 4/98/9685 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان پور 
باقر - کوچه 

29

4-1-10749-343-1-0-0 125
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توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، یک باب ساختمان مسکونی دو طبقه روي کرسی مشتمل 
بر دو واحد مسکونی با زیربناي تقریبی 134 مترمربع که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 76 مترمربع احداث گردیده است. بابت 
احداث اعیانات سوابقی ارائه نشد. سازه از نوع مصالح بنایی با کالف بتنی  قائم و افقی می 
باشد. قدمت احداث بنا سال 1395 تخمین زده می شود. بنا به اظهار نظر واحد نقشه برداري 
با توجه به نبود شبکه در طرح تفصیلی و نبود سند مالکیت، تهیه خط پروژه امکان پذیر 

:نیست. گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم به مساحت 60.8 مترمربع-1
احداثبناي بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت 73.2 مترمربع-2

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3
حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به 

حضور ارسال می گردد
نظر به اینکه در راي شماره 4.98.7503 مورخ 98.04.09 اشتباهاً به جاي بدوي، راي 
تجدیدنظر درج گردیده و مراتب از سوي شهرداري جهت صدور راي اصالحی اعالم 
شده لذا با اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به تصحیح 
دادنامه مذکور به راي بدوي صادر می نماید. تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي 

اصالحی ممنوع است.

جریمه 47.54  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/12 4/98/9691 بدوي دروازه -
الکان--رم
ضانی مقدم

4-3-10227-16-1-0-0 125
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/8 مورخه 97/02/30 به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 560.2 مترمربع صادر شده است. ساختمان در 
مرحله اتمام سفت کاري است. از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم جمعا به 
مساحت 25.65 مترمربع داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخه 97/06/17 می باشد. 
در حال حاضر برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت نسبت به مدلول پروانه و 

: سوابق فوق به شرح زیر است
.اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 0.14 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.14 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 0.14 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 8.69 مترمربع -4
تبدیل سطح راه پله و آسانسور به بناي مفید به سطح 35.84 مترمربع (در همکف 10.76  -5

مترمربع و در طبقات اول تا سوم هر کدام 8.36 مترمربع)
.مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري به سطح 2.59 مترمربع -6
داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی به سطح 23.46 مترمربع نسبت به پروانه صادره می 
باشد. سطح اشغال بنا از 54.98% به 64.14% افزایش یافته است. پروانه فوق با عقب نشینی 
به سطح 1.53 مترمربع صادر شده که رعایت آن در هنگام پایانکار الزامی است. فضاي باز 
رعایت شده لکن با توجه به انجام نشدن کف سازي در حیاط و پیلوت الزم است وضعیت 
فضاي سبز در نقشه هاي معماري وضع موجود مشخص شود. رعایت کلیه ضوابط منضم به 

/پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا

125
8

توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي صادر 
شده بدوي، متضمّن پرداخت جریمه نقدي با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 
از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 11.88  4
 

1300000  , 1387 1398/05/19 بالکن در حد مجاز 4/98/9697 تجدید 
نظر

رشت - 
نامجو- 8 
متري

4-3-10017-24-1-1-0 125
9

در خصوص عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

5.  0
 

1300000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 29.16 مترمربع (قطعه اول تفکیکی) 
داراي پروانه شماره 664-63/07/03 و گواهی تفکیک به شماره 710-86/08/23 می باشد. 
برابر بازدید و نقشه هاي معماري ارایه شده داراي بالکن به سطح 11.88 مترمربع بوده که 
سوابقی در خصوص آن مشاهده نمی شود. قدمت احداث بالکن حدود سال 87 برآورد می 
گردد و به سطح 2.16 مترمربع از آن خارج از یک سوم است. مغازه فوق به صورت اغذیه 
فروشی در حال بهره برداري است. برابر خط پروژه شماره 888-98/02/29 به سطح تقریبی 
3 مترمربع از کل پالك در تعریض قرار دارد که از این مقدار به سطح تقریبی 0.5 مترمربع 

/مربوط به مغازه مورد درخواست می باشد./ع.ا

125
9

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1398/07/30 4/98/9700 بدوي رشت - 
پشت 
دخانیات - 
انتهاي 
کوچه 

شهریور 4
-نبش 
فرعی سمت 
راست

4-1-10367-739-1-0-0 126
0

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 137.82 مترمربع با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 320,431,500(سیصد و  بیست میلیون و  چهارصد 

و  سی و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 137.82  0.75
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي شهروز روحی اصل  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 
39.66  مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه به تعهد نامه 
محضري در خصوص عقب نشینی بشماره 42073 مورخ 1398.05.01 دفترخانه اسناد 

رسمی شماره 153 رشت و ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 107311 مورخ 98/06/23 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 12,294,600(دوازده میلیون و  دویست و  نود و  چهار هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 39.66  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان سه طبقه روي کرسی مشتمل بر دو واحد 
مسکونی با زیربناي 177.48 مترمربع می باشد که بدون اخذ مجوز از شهرداري بر روي 
عرصه فاقد سند مالکیت رسمی به مساحت تقریبی 59.16 مترمربع احداث گردیده است. 
طبقه همکف مشتمل بر یک واحد مسکونی به مساحت 33 مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ 
و راه پله دسترسی به طبقات به مساحت 26.16 مترمربع می باشد. طبقه اول و دوم هر طبقه 
به مساحت 59.16 مترمربع که به صورت یک واحد مسکونی دوبلکس می باشد. شایان ذکر 
است به مساحت 15 مترمربع از طبقه دوم به صورت تراس روباز می باشد. گزارش تخلفات 

:ساختمانی به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در حد تراکم به مساحت 39.66 مترمربع-1

احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم به مساحت 137.82 مترمربع -2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -3

قدمت احداث بنا سال 1394 تخمین زده می شود. به استناد خط پروژه 1530 به مساحت 
تقریبی 19.5 مترمربع از اعیان در تعریض واقع شده است. حالیه تقاضاي استعالم موقعیت 
.مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

126
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  28,830,000(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  

سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 93  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/20 4/98/9710 بدوي رشت - 
بلوار 

افتخاري - 
خیابان امام 
حسین - 
خیابان 17 
شهریور

4-1-10749-340-1-0-0 126
1

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ21.5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

21.5 3100000  , 1395 عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  1برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  یکبابخانه  بر روي عرصه  داراي خط عادي که 
مساحت آن 100 مترمربع اعالم شده است.اعیان آن بدون مجوز به زیربناي 93 مترمربع (با 
توجه به وجود فضاي احداث راه پله و میله گرد انتظار احتمال ادامه عملیات ساختمانی وجود 
دارد) با مصالح بلوکی به قدمت احداث سال 95 می باشد.به علت قرار گیري در کاربري 
مسکونی در زمین هاي کشاورزي که باستناد آن قابلیت ساخت تا 150 مترمربع در هر طبقه 
امکان پذیر می باشد کل اعیان آن داخل تراکم می باشد.یک  واحد کسري پارکینگ 
مسکونی دارد.دو متر عرض سراسري حیاط خلوت به 1 متر کاهش یافته و به علت اجراي 
ساختمان بر روي زمین و عدم وجود ملک مجاور درآن حد فاقد اشرافیت می باشد لیکن در 
صورت ادامه عملیات ساختمانی امکان اشرافیت به حد غرب وجود دارد.باستناد خط پروژه 
تهیه شده به شماره 2016-978/02/12 به سطح 21.5 مترمربع در تعریض کوچه هاي 6 و 8 
.متري حد شمال و شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

126
1

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست  ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  0.5 برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  52,551,000(پنجاه و  دو 

میلیون و  پانصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.39  0.5
 

1800000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/22 4/98/9730 بدوي رشت- 
احمدگوراب 
- - پشت 
دخانیات 
-کوچه 
شهریور 6 - 
سمت چپ 
انتهاي 
کوچه

4-1-10367-721-1-0-0 126
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 5 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5 1800000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارایه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 72.5 مترمربع 
(برابر فروشنامه عادي) است که بر روي آن یک باب ساختمان ویالیی یک اشکوبه فاقد مجوز 
احداث و به زیربناي 58.39 مترمربع (برابر نقشه معماري ارایه شده) با مصالح بلوك سیمانی 
 و شناژ بتنی و قدمت سال 92 ساخته شده است. کل ملک در کاربري زمینهاي کشاورزي

G213   و کل زیربنا خارج از تراکم است و مشمول یک واحد کسري پارکینگ می باشد. برابر
خط پروژه شماره 1530-98/01/22 به سطح تقریبی 5 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. 

//ع.ا

126
2

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه تجاري با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  745,900,000(هفتصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد هزار )ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 298.36  2.5
 

1000000  , 1387 توسعه بناي تجاري 1398/05/12 4/98/9733 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی بعد 
از فلکه گاز 
جنب کمیته 
امداد 
باشگاه 
ورزشی 
یاس

4-3-10109-145-1-0-0 126
3

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه بالکن  با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ  159,600,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد هزار )ریال 

جریمه در حق شهرداري رشت محکوم مینماید.

جریمه 79.8  2
 

1000000  , 1387 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

عین راي بدوي تایید می گردد رعایت عقب 
نشینی

54.7 3300000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 325,000,000(سیصد و  بیست و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید

جریمه 325  1
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب ساختمان دو طبقه بر روي تجاري  بر روي 
عرصه به مساحت 354.80 مترمربع (عرصه فوق از تجمیع دو قطعه به صورت :  1- قطعه دوم 
مجزا شده از 638 و 2- قطعه سوم مجزا شده از قطعه اول 638 ) می باشد.از بابت یک باب 
ساختمان به صورت دو طبقه بر روي پیلوت و پیلوت به صورت دو باب مغازه ( به زیربناي 
کلی 379.7 مترمربع که از این مقدار دو باب مغازه به مساحت هاي 47.73 و 32.58 
مترمربع می باشد) داراي بالمانع تفکیک به شماره 16451-64/04/25 می باشد.مجددا از 
بابت تبدیل 31.5 مترمربع از پارکینگ  به مغازه و تبدیل 249.70 مترمربع مسکونی به 
تجاري (بانک) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 55.4-79/08/01 می باشد و با توجه 
به اسناد موجود در بایگانی ، کسري سه واحد پارکینگ نیز پرداخت شده است سپس در 
سال 81 برابر صورتجلسه کمیسیون ماده صد از بابت تبدیل 33.49 مترمربع دیگر از 
پارکینگ و مازاد بر 3/1 بالکن به سطح 5.59 مترمربع داراي راي جریمه و سوابق در واحد 
تخلفات و بالمانع شماره 2/33/21238-86/12/27 می باشد.اکنون برابر نقشه برداري ارائه 

:شده ، وضع موجود به صورت زیر می باشد
همکف : به زیربناي 275.31 مترمربع (به صورت یکباب مغازه ) **

نیم طبقه : به زیربناي 133.83 مترمربع ( به صورت بالکن و حفره راه پله دسترسی به  **
بالکن و راه پله طبقات )

طبقه اول به زیربناي 295.93 مترمربع (به صورت یک واحد تجاري (باشگاه ورزشی ) که  **
از این مقدار به سطح 16.92 مترمربع به صورت پیشروي به شارع عام می باشد و به سطح 

12.43 مترمربع به صورت راه پله دسترسی به طبقات می باشد)
طبقه دوم به زیربناي 121.28 مترمربع ( در زیرشیروانی ، به صورت یک واحد تجاري  **

(باشگاه ورزشی) و راه پله تجاري دسترسی  )
: با توجه به سوابق داراي تخلف با قدمت سال 87 به صورت زیر می باشد

 توسعه بناي تجاري به سطح 130.01 مترمربع -1
 توسعه بالکن تجاري به سطح 79.8 مترمربع -2

 توسعه بناي تجاري در طبقات اول و دوم به سطح 168.35 مترمربع -3
داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -4

: توضیحات
راه دسترسی به عرصه مشاعی حد شرق (قطعه سوم مجزا شده از قطعه اول 638) که در  -1
آن اعیان احداث نشده است تنها از طریق درب مجزا که با پالك حد شرق مشترك می باشد 
، امکان پذیر بوده و با آن پالك به صورت یکپارچه مورد بهره برداري قرار می گیرد
 پالك یاد شده نیز داراي پرونده جاري تخلف به شماره 655341 می باشد
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باستناد خط پروژه شماره 1554-96/12/13 به سطح 48.5 مترمربع از اعیان هرطبقه و به 
.سطح 6.20 مترمربع از عرصه در تعریض کمربندي 51 متري قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
****************************************

احتراما در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 73972-98/05/02 در خصوص 
: بررسی مجدد کسري پارکینگ گزارش زیر تقدیم می گردد

: با توجه موضوعات مطرح شده زیر
با توجه به سال وقوع تخلف در سال 1387، و با توجه به بند 4  نامه شماره  -1

15777-94/02/14 معاونت معماري و شهرسازي  ،که براي امالك فاقد پروانه در هنگام وقوع 
تخلف ،ضوابط پارکینگ بر اساس زمان وقوع تخلف محاسبه می گردد

راي کمیسیون ماده صد در سال 79 نیز بر اساس تبدیل مسکونی به تجاري صادر شده و  -2
.به همین روال مابقی تخلفات نیز به صورت تجاري محاسبه می گردد

کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسکونی بوده و با توجه به تخلف  -3
،احداث تجاري در سال 87 در کاربري مسکونی تعداد کسري پارکینگ آن به صورت هر 100 

.مترمربع دو واحد می باشد
اکنون با توجه به زیربناي کلی به سطح 827.18 مترمربع داراي کسري پارکینگ به تعداد 16 
واحد می باشد که 3 واحد آن پرداخت شده است در نتیجه 13 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی بابت اضافه بناي همزمانساز به مساحت 
0.18 مترمربع ، مابه التفاوت انباري(بیش از 5 مترمربع) در زیر شیروانی بمساحت 

5.87 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف و طبقات به 
مساحت 19.73 مترمربع،ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
217,598,400(دویست و  هفده میلیون و  پانصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد. 

جریمه 25.78  3
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 80 مورخه 96/11/04 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت +انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به زیربناء  798.15 مترمربع بوده وبعد 
از آن در مرحله اجراي فونداسیون داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 25.49 مترمربع 
نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/97/6546 مورخه 
97/06/06 مبنی بر جریمه بوده (که نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد)ومتعاقب 
آن داراي گواهی عدم خالف به شماره 647181 مورخه 97/06/25 به زیربناء 823.64 
مترمربع دریافت نموده ومجددا از بابت اضافه بنا در طبقات 1و2و3و4 به مساحت 134.64 
مترمربع (هر طبقه به مساحت  33.66 مترمربع)و اضافه بنا  به صورت یک طبقه مازاد به 
مساحت 172.66 مترمربع و به مساحت 5.64  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش 
زیربناي راه پله وتبدیل آن به بناي مفید در طبقات وبه مساحت 14 مترمربع عدم رعایت 
فضاي سبز وبه مساحت 16.50 مترمربع عدم رعایت فضاي باز وهمچنین افزایش تعداد واحد 
هاي مسکونی از 4 به 5 داراي راي کمیسیون ماده صد 4/97/7186 مورخه 97/08/15(که 
نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف میباشد) ومجددا داراي گواهی عدم خالفی به شماره 

.651373 مورخه 97/11/08 به زیربناء 1129.76 مترمربع میباشد
حالیه با توجه به بازدید به عمل آمده وکروکی نقشه برداري ضمیمه شده داراي مابه تفاوت به 

: شرح زیر میباشد
احداث سوئیت در همکف به مساحت  45.26 مترمربع(به مساحت 18.99 مترمربع از آن  -1
به صورت احداثی در حیاط خلوت وبه مساحت 26.27 مترمربع به صورت تبدیل پیلوت به 

مسکونی است)
به مساحت 5.87 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباریها در طبقه -2

زیرشیروانی(مساحت باالي 5 مترمربع)
به مساحت 19.73 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل تبدیل زیربناء راه پله به بناي مفید -3

در همکف وطبقات
به مساحت 0.18 مترمربع داراي اضافه بناي همزمان ساز در همکف وطبقات-4

به مساحت 33 مترمربع داراي کسري فضاي سبز وبه مساحت 42.15 مترمربع داراي -5
.کسري فضاي باز است

به مساحت 2.56 مترمربع داراي کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی بوده وهمچنین راه پله 
وآسانسور در طبقه زیرشیروانی به بام به مساحت 23 مترمربع اجرا نشده است.فعال برابر 
نقشه هاي ارائه شده رعایت پارکینگ میگردد.با توجه به عدم اجراي  کف سازي همکف در 
خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام ورعایت عقب 
نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید 
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نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل 
بررسی قرار خواهد گرفت. جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/04/01

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,640,500(یازده میلیون و  ششصد 

و  چهل هزار و  پانصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.   

جریمه 7.51  0.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 4/97/160 مورخ 97/12/19 به صورت 1
 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 199.7 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه همکف بوده  و تا این مرحله داراي 

:اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.51 مترمربع-1

فاقد کسري فضاي باز و فضاي سبز میباشد.تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد لذا 
اظهار نظر دقیق بعد از مرحله نازك کاري و اتمام عملیات ساختمانی امکان پذیر 

میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 70 % بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 74.42%میباشد.برابر پروانه صادره داراي فاقد  عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناي مذکور تا حد اجراي ساختمان در مرحله اتمام سقف طبقه همکف بوده 
و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري 
مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص احداث کنسول با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات 
مؤثر مالک، ضمن نقض راي بدوي، مستنداً به تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري، راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  185,068,800(یکصد و  
هشتاد و  پنج میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 27.54  2
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در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به 
اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه 
نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می 

گردد.

جریمه 94.64  1.75
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی 4/97/38-97/04/04 به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت در 3 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی  به زیربناي 484.4 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی می باشد.برابر نقشه برداري ارائه شده 

: داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.5 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 21.5 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 35.27 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.77 مترمربع  -3

به صورت پیشروي به سمت خیابان 8 متري با ارتفاع 6.5 متر از کف می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 35.27 مترمربع که از این مقدار به سطح 13.77  -4
مترمربع به صورت پیشروي به سمت خیابان 8 متري با ارتفاع 9.90 متر از کف می باشد

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 6.6 مترمربع -5
مازاد بر تراکم به سطح 2.04 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 متر در همکف -6

کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع -7
داراي کاهش بنا به سطح 25.84 مترمربع در زیرشیروانی بدلیل عدم احداث انباري می 
باشد.تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد.هنگام صدور 
پروانه به سطح 9.87مترمربع داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی 
می باشد.سطح اشغال از 54.91% به 68.79% افزایش یافته است.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  269,640,000
(دویست و  شصت و  نه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 80.25  1
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست  
، ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  61,494,720(شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار و  هفتصد 

و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 183.02  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب ساختمان در مرحله احداث که عملیات 
ساختمانی آن در مرحله اتمام احداث ستون طبقه همکف می باشد.بر رو ي پالك فوق 

درخواست پروانه ساختمانی به شماره 647286-97/01/21 در سیستم شهرسازي ثبت شده 
است و در تاریخ 1397/12/04 پیش پروانه به شماره 4/97/125 به صورت یکباب ساختمان 4
 طبقه بر روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به زیربناي 1091.65 مترمربع صادر شده است و با 
توجه به اینکه پیش پروانه صرفا به جهت تجهیز کارگاه بوده و حتی تخریب بناي قدیمی نیز 
منوط به تایید مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال می باشد ،مالک پس از واریز عوارض 
درآمدي شهرداري و هزینه هاي نظام مهندسی  ، بدون دریافت پروانه ساختمانی و بدون 
مجوز در سال 98  اقدام به تخریب بناي قدیمی و احداث ساختمان مورد نظر تا مرحله اتمام 
ستون طبقه همکف نموده است.اکنون با توجه  نقشه برداري ارائه شده و بدون در نظر گرفتن 

: پیش پروانه صادر شده تا این مرحله داراي تخلفات به صورت زیر می باشد
 داخل تراکم در طبقه همکف به سطح 183.02 مترمربع -1

 مازاد بر تراکم در طبقه همکف به سطح 80.25 مترمربع -2
*********************************************************

********
با توجه مشخص نبودن تعداد واحد ها امکان اظهار نظر در خصوص کسري فضاي  **

بازامکان پذیر نمی باشد اما با توجه به پیش پروانه صادر و در نظر گرفتن 7 واحد مسکونی : 
داراي کسري فضاي باز به سطح 56.23 مترمربع می باشد

.در صورت احداث فضاي سبز در حیاط خلوت کسري فضاي سبز ندارد **
.به سطح 41.38 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد که رعایت آن الزامی می باشد **

. سطح اشغال برابر پیش پروانه صادره 65.99% بوده که اکنون 86.30% می باشد **
.اضافه بنا در همکف نسبت به پیش پروانه صادره نیز 53.57 مترمربع می باشد **

.مراتب جهت صدور دستور متضی تقدیم می گردد

126
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با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد لذا به استناد تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
4 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 126,356,000(یکصد و  بیست و  شش 

میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 10.19  4
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/05/22 4/98/9769 بدوي بلوار -
بهشتی-ك 

بوستان4
-حمیدیان-
-شهریاران

4-2-10265-10-1-0-0 126
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1398/05/22 4/98/9769 بدوي بلوار -
بهشتی-ك 

بوستان4
-حمیدیان-
-شهریاران

4-2-10265-10-1-0-0 126
8

توضیحات بازدید بر روي این پالك پروانه ساختمانی شماره 4/97/141 مورخه 1397/12/14 به صورت یک باب 
مغازه داراي بالکن به زیربناي کلی 112.4 مترمربع صادر شده است. ساختمان در مرحله 
سفت کاري بوده و مالک اقدام به احداث بنا روي 100% سطح عرصه نموده است و برابر نقشه 

: برداري ارایه شده داراي مغایرت با مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
.توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 7.24 مترمربع -1

.توسعه بناي تجاري در بالکن (نیم طبقه) به سطح 2.95 مترمربع -2
با توجه به پرداخت عوارض یک واحد کسري پارکینگ در هنگام صدور پروانه ، در  -3

.وضعیت فعلی داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 100% بوده که تماما مورد استفاده قرار گرفته است. 
اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی در آینده منوط به اتمام عملیات ساختمانی و ارایه 
نقشه برداري با تایید نظام مهندسی است. همچنین رعایت عقب نشینی و کلیه ضوابط منضم 

/به پروانه در هنگام پایانکار الزامی است. /ع.ا
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5.88  0
 

960000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1398/07/07 4/98/9772 بدوي حمیدیان -
-خ 

دانشجو--
خانه هاي 
فرش 

گیالن-نبش 
کوچه 15 و 

17

4-2-10221-5-2-2-0 126
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده به استناد سند مالکیت ارائه شده از سوي متقاضی ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه دوم سمت غربی به استناد بنجاق ارائه شده داراي بالمانع بشماره 
4020و5616-1370/04/19 میباشد که در وضع موجود ،  عرصه مشاعی در حد جنوبی بوسیله 
2 دیوار (هر کدام بطول حدود 6.5 متر ) بصورت اختصاصی براي هر کدام از واحد هاي 
همکف و همچنین براي 2 واحد طبقه دوم در آمده  که واحد آپارتمانی قطعه 10 تفکیکی در 
طبقه اول به همین صورت بالمانع بشماره 2/33/51419-1388/06/10 دریافت نموده اند. 
حالیه مالکین 2 واحد تفکیکی در طبقه دوم ( که یکی از آنها  آپارتمان مورد استعالم 
میباشد ) مشترکا اقدام به احداث بدون مجوز  سایبان با اسکلت فلزي با زیربناي بمساحت 
حدود 41  متر مربع (  6.3*6.5 متر مربع )   با قدمت در سال 1394 که بصورت پارکینگ 
مسکونی مورد استفاده قرار میگیرید و همچنین اقدام به تبدیل غیر مجاز زیرپله به 2 باب 
انباري مجموعا بمساحت 2.5 متر مربع با قدمت در سال 1390 نموده اند که مورد بهره برداري 
2 واحد مسکونی طبقه دوم قرار میگیرد. به استناد خط پروژه بشماره 1398/04/05-2033 
بمساحت 44.99 متر مربع از کل پالك در تعریض قرار دارد که از این مقدار بمساحت 5.88 
متر مربع مربوط به سایبان میباشد. حالیه درخواست پاسخ به دفتر خانه را دارد./ر.ي

126
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک، ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 2,593,785,600(دو میلیارد و  پانصد و  نود و  سه میلیون 
و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد.

جریمه 385.98  2
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1398/07/13 4/98/9777 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--زیبا 
(بن بست 
رفیعی)

4-3-10151-40-1-0-0 127
0

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به رد 
آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/57-97/05/22 به صورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به زیر بناي کلی 702.36 مترمربع صادر گردیده 
است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  می باشد..برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 36.54 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 40.8 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 40.8 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 40.8 مترمربع -4

یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 200.20 مترمربع (طبقه چهارم) -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 19.28 مترمربع -6

افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 8 واحد مسکونی -7
 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 5.13 مترمربع -8

مازاد بر تراکم به سطح 2.43 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع -9
 کسري فضاي باز به سطح 102.8 مترمربع -10
 کسري فضاي سبز به سطح 65 مترمربع -11

: توضیحات
اظهار نظر قطعی در خصوص پارکینگها پس از اجراي درب و کفسازي و آزمون عملی  **
براي دو واحد پارکینگ ارائه می گردد اما بر اساس نقشه هاي پیشنهادي مالک به صورت زیر 

.بررسی می گردد
طبق پروانه صادر شده مجاز به اجراي دو درب 3 متري در حد شرق بوده که برابر نقشه  (1
هاي معماره ارائه شده دو درب 3و 4 متري پیشنهاد شده است در این صورت مشمول 

.عوارض یک واحد پارکینگ می باشد
.تایید پارکینگ شماره 4و 8 منوط به آزمون عملی هنگام پایانکار می باشد (2

جانماي ملک در پروانه به صورت وسط ساز بوده که در حد شرق به صورت بر ساز اجرا  **
شده است

.سطح اشغال از 55 درصد به 71.44 درصد افزاي یافته است **
.پروانه صادره فاقد عقب نشینی می باشد **

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
احتراما طی بازدید مجدد 98/05/22بنا به درخواست متقاضی و اصالح نقشه هاي  ****
معماري ارائه شده توسط متقاضی حداقل عرض نورگیر ایجاد شده 2 متر بوده و در حد غرب 
فاقد اشرافیت می باشد.در بقیه موارد گزارش فوق عینا تایید می گردد.مراتب جهت صدور 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.دستور مقتضی تقدیم می گردد
توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک، در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات و احداث سرویش بهداشتی و مازاد انباري با تقلیل ضریب 
جریمه نقدي از ضریب 2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

419,810,400(چهارصد و  نوزده میلیون و  هشتصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر 
و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد. 

جریمه 85.86  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9782 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان-عماد
یه-کوچه 
انوشیروان-
بن بست 
شقایق

4-3-10329-75-1-0-0 127
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 4/96/92-96/1228 به صورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به زیربناي کلی 561.2 مترمربع  صادر گردیده است.عمیالت 
ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به 

: صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.48 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 22.48 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 22.48 مترمربع -4

 احداث سرویس بهداشتی به صورت جدا ساز در حیاط به سطح 3 مترمربع-5
مازاد بر تراکم به سطح 0.59 مترمربع بدلیل احداث انباري باالي 5 مترمربع در همکف -6

.داراي کاهش بنا به سطح 6.06 مترمربع در زیرشیروانی می باشد **
.کسري پارکینگ ندارد **

(برابر نقشه هاي معماري ارائه شده چهار واحد پارکینگ تامین شده که بررسی  یک واحد 
مازاد آن موکول به پایانکار و به شرط احداث یک درب 3.5 متري می باشد که با توجه به 

محدودیت عرض درب مشمول عوارض یک واحد کسري پارکینگ می شود)
کسري فضاي باز ندارد **

کسري فضاي سبز ندارد **
هنگام صدور پروانه داراي عقب نشینی به سطح 2.07 مترمربع بوده که رعایت آن هنگام  **

.پایانکار الزامی می باشد
.سطح اشغال از 54.92 درصد به 65.16 درصد افزایش یافته است **

الزم به ذکر است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد آجرچینی 
بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه 
برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.رعایت ارتفاع پیلوت و دیوارحائل بام در هنگام 

.پایانکار الزامی است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص بناي مازاد بر تراکم بمساحت 20.62 مترمربع ، ضمن نقض رأي بدوي 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی بمبلغ 6,701,500(شش میلیون و  هفتصد و  یک هزار و  پانصد) 

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 20.62  0.5
 

650000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9784 تجدید 
نظر

رشت 
انتهاي  
استقامت 2 
خ ایران 
 وارش 3

4-2-10111-256-1-0-0 127
2

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

650000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض خانم ربابه ندائی نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي شعبه 5 ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-77376 مورخ 98.05.08 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 
30.38 متر مربع بمبلغ 1,974,700(یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

هفتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 30.38  0.1
 

650000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد همچنین پله 

موجود در شارع عام میبایست تخریب گردد.

رعایت عقب 
نشینی

10.5  0
 

650000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکبابخانه بر روي عرصه داراي خط عادي به مساحت 
51 مترمربع ،اعیان آن به صورت یک طبقه بر روي زمین به زیربناي 51 مترمربع ، بدون مجوز 
با قدمت سال 1390 با مصالح بلوکی احداث شده و به سطح 30.38 مترمربع داخل تراکم و به 
سطح 20.62 مترمربع خارج از تراکم است.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می 
باشد.باستناد خط پروژه شماره 1936-97/12/13 به سطح 10.5 مترمربع از اعیان در تعریض 
.کوچه 8 متري حد غرب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محرمعلی اصغر زاده موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت ، بابت بناي در حدتراکم به مساحت 57 مترمربع، با عنایت به محتویات 
پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 513,000(پانصد و  سیزده هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.

جریمه 57  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/05/19 4/98/9801 بدوي رشت - 
حافظ آباد - 
کوچه 

قدیمی - بن 
بست هشتم 
- روبروي 

پالك 7

4-1-10511-911-1-0-0 127
3

بابت خارج از تراکم به مساحت 63.64 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

11,455,200(یازده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست)  ریال محکوم 
و اعالم می دارد.

جریمه 63.64  2
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

90000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

23.75  0
 

90000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز دوبلکس در 1واحد مسکونی 
(براساس نقشه معماري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) پیلوت (سوئیت) به مساحت 
33.11 مترمربع ، طبقه همکف به مساحت 54.42 و طبقه اول به مساحت 33.11 مترمربع کالً 
در یک واحد مسکونی  کالً با زیربناي  120.64 مترمربع با مصالح آجري با قدمت تقریبی  25 

: سال احداث نموده است که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 57 مترمربع داخل تراکم -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 63.64 مترمربع خارج تراکم -2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 2002 مورخ  -3

1394/04/06 به سطح تقریبی 23.75 مترمربع از عرصه و اعیان ( به سطح 22.25 مترمربع از 
اعیان و به سطح 1.5 مترمربع از عرصه ) ملک مذکور در تعریض معابر 10 و 6 متري قرار دارد 

، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///س.ن

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد نجفی  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به 
محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
از آنجائیکه راي بدوي بر اساس گزارش غیابی شهرداري و بدون لحاظ سوابق پرداختی 
مالک بابت همکف و طبقه اول صادر گردیده حالیه براساس گزارش اصالحی شهرداري 
بشماره 99657 مورخ 1398.06.10میزان تخلفات به 194 مترمربع ( اضافه بنا در طبقه 
دوم و سوم هریک بمساحت 97 مترمربع ) اصالح گردیده ،  لذا با اصالح متراژ و با  

توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت 
اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 149.74 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 
تخریب به جریمه ) با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  

359,376,000(سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 149.74  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/08/14 4/98/9823 تجدید 
نظر

رشت - 
حمیدیان - 
خیابان 
بهبودي- 
کوچه 
پانزدهم - 
داخل کوچه

4-2-10394-33-1-0-0 127
4

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  وبا توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی نسبت بمساحت 44.26 متر مربع بمبلغ 5,311,200(پنج میلیون و  سیصد و  
یازده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 44.26  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده به صورت نسقی ، عرصه برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به مساحت 
138 مترمربع داراي اعیان خالف ساز در  3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی بوده  که 
از بابت 1 طبقه روي پیلوت  ، همکف  به مساحت 97 مترمربع وطبقه اول به مساحت 97 
مترمربع داراي گزارش کارشناسی غیابی و راي کمیسیون ماده صد به شماره 13570 مورخه  
1387/07/28 بوده (نیاز به اظهار نظر واحد محترم خالف است)که تا این مرحله توسط مالک 
خالف پرداخت و تسویه حساب شده است واز بابت 2 طبقه باقیمانده ،طبقه دوم وسوم هر 
کدام به مساحت  97 مترمربع راي صادر نشده است(کل اعیان به صورت یک جا در سال 87 
احداث شده ودلیل اینکه کل اعیان در یک مرحله به کمیسیون ماده صد ارسال نشده است 
از بابت گزارش غیابی بوده که کارشناس قبلی در حین اجراي عملیات انجام داده است).به 
مساحت 44.26 مترمربع از اعیان داخل تراکم وبه مساحت 149.74 مترمربع اعیان خارج 
تراکم است.کسري پارکینگ ندارد.رعایت عرض معبر 10 متري برابر طرح تفضیلی جدید 
میگردد.در ضمن الزم به ذکر است که حالیه مجددا از بابت کل پالك داراي راي کمیسیون 
بدوي ماده به صورت غیابی مبنی بر تخریب کل بنا میباشد(کارشناس به اشتباه کل پالك را 
به صورت خالف اعالم نموده است)وگزارش کارشناسی فوق بر اساس تقاضاي مالک صورت 

گرفته است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/04

127
4

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  

پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1398/11/29 4/98/9834 بدوي رشت 
-حمیدیان- 
نبش  خ 16 
متري 
- رجائی

4-2-10218-7-1-1-0 127
5

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص عقب نشینی مقرر 
گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

22  0
 

3300000  , 1395 عدم رعایت عقب نشینی

به استناد تبصره 3 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی تجاري وصنعتی و 
اداري وباتوجه به موقعیت ملک ازنظرمکانی با اعمال ضریب 3 برابر  ارزش معامالتی 
راي به جریمه بمبلغ 188,595,000(یکصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  پانصد و  نود و 

 پنج هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 19.05  3
 

3300000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکدستگاه آپارتمان در همکف  و دو باب مغازه منتسب به واحد مورد 
درخواست ،که کل ساختمان به صورت دو طبقه بر روي کرسی در چهار واحد مسکونی و پنج 
باب مغازمی باشد.ساختمان از وسط بوسیله تیغه هاي بلوکی به دو قسمت شرق و غرب مجزا 
شده که با همین وضعیت بالمانع هاي زیادي صادر شده است.بنا به اظهار متقاضی مغازه هاي 

:منتسب به واحد فوق به صورت زیر می باشد
مغازه اول به مساحت 14 مترمربع به صورت تبدیل اطاق طبقه همکف به واحد تجاري  -1

داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 71/06/14-643
مغازه دوم به سطح 21.7 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  -2

15/08/76-6009
: طی بازدید موارد زیر مشاهده گردید

مستاجر از واحد طبقه همکف به صورت دفتر عقد و ازدواج بهره برداري می نماید که طی  -1
بازدید مجدد دفترخانه ازدواج جمع آوري گردیده و به مکان دیگري منتقل شده است.(رفع 

تخلف)
از مغازه دو م به واحد مسکونی راه دسترسی موجود بوده که طی بازدید مجدد با تیغه  -2

اجري مسدود گردید (رفع تخلف)
بدون مجوز با قدمت سال 95 ،اقدام به توسعه بناي تجاري در مغازه دوم  به سطح 19.05  -3

مترمربع برابر نقشه برداري ارائه شده نموده است.(تخلف جاري )
یک واحد کسري پارکینگ دارد -4

باستناد خط پروژه شماره 832-98/04/10 کل پالك به سطح 16.5 مترمربع در تعریض کوچه 
6 متري حد شمال و به سطح 5.5 مترمربع در تعریض خیابان 30 متري حد جنوب قرار دارد 
که از این مقدار به سطح تقریبی 1 مرمربع مرتبط با واحد مسکونی و به سطح 4.20 مترمربع 

.مرتبط با مغازه داراي تخلف می باشد
اکنون مالک درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

127
5

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 2.99  0.5
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 4/98/9836 تجدید 
نظر

نخودچر-نخ
ودچر    
--ولیعصر

4-1-10547-136-1-0-0 127
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 28.62  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 4/98/9836 تجدید 
نظر

نخودچر-نخ
ودچر    
--ولیعصر

4-1-10547-136-1-0-0 127
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  184 مورخه 78/05/05 به صورت 2  طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 168.96 مترمربع  وعدم خالفی در مرحله 
فونداسیون به شماره 13173 مورخه 78/06/27 بوده(مبنی بر عدم خالفی در این مرحله 
گزارش شده است) و حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وبرابر کروکی نقشه برداري 
:  ضمیمه شده ممهور به مهر نظام مهندسی داراي مابه تفاوت به شرح زیر میباشد

اضافه بنا درهمکف به مساحت 9.54 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت 9.54  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت  9.54 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه همکف به صورت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت  4
2.99  مترمربع

احداث سوئیت در همکف به مساحت 49.65 مترمربع(به مساحت 5.83 مترمربع از آن به  -5
صورت احداث در محوطه ومابقی به مساحت 43.82 مترمربع به صورت تبدیل پیلوت به 

مسکونی است)
.دو باب کسري پارکینگ مسکونی دارد-6

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 60.42 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
80.12 درصد بوده که به مقدار 19.70  درصد افزایش یافته است.پروانه صادره به صورت فاقد 

.عقب نشینی صادر شده است
برابر راي کمیسیون تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 4/98/9836 مورخه 98/06/02
 مبنی بر پرداخت جریمه بند هاي 1 الی 4 (اضافه بنا ها)وهمچنین تخریب سوئیت همکف که 
متعاقب آن کسري پارکینگ منتفی میگردد.فعال سوئیت تخریب نگردیده وفقط به جهت 
پرداخت عوارض درآمدي به واحد مربوطه ارسال شده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم 

میگردد.(در قسمت کاربریها سوئیت حذف شده است)///ي.ث...98/06/12

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ5.16 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

5.16 455625  , 1385 عدم رعایت عقب نشینی 1398/05/22 4/98/9866 تجدید 
نظر

رشت - 
سلیماندارا
ب - به 
سمت سه 
راه نظري - 
نبش کوچه 
 چمنی

4-3-10261-20-1-0-0 127
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث مغازه بدون 
مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 81593 مورخ 98/05/14 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 260.000.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 52,000,000(پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.36 455625  , 1385 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید مکان بازدید شده به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک بصورت زمینی به مساحت 
تقریبی 15.68 متر مربع و داراي اعیان بصورت ساختمان احداثی و خالف ساز 1 طبقه بر روي 
همکف  با اسکلت بتنی با قدمت در سال 1385 و داراي زیربنا به مساحت 31.36 متر مربع با 

: پوشش 100 درصد در عرصه به شرح زیر میباشد
یکباب مغازه در همکف بمساحت 13.84 متر مربع در مرحله بهره بردراي بشغل آرایشگاه  -1

مردانه (کات ) فاقد بالکن و تابلوي تبلیغاتی
یکباب واحد تجاري در طبقه اول بمساحت  17.52 متر مربع که ااز این مقدار بمساحت  -2

.3.93 متر مربع راه پله اختصاصی میباشد
از بابت اعیانات اعالم شده بالمانعی ارائه نشده و داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد 
بشماره 4/97/7984-1397/11/06 مبنی بر تخریب دارد. به استناد ضوابط قدیم کسري 
پارکینگ ندارد. به استناد خط پروژه بشماره 500-1398/01/28 بمساحت 5.16 متر مربع از 
اعیان در هر طبقه در تعریض کوچه 12 متري در حد شمال و کوچه 8 متري در حد شرق و 

پخ دوگذر قرار دارد. /ر.ي

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي داریوش صدیقی زاده  نسبت به راي صادره از کمیسیون 
بدوي شعبه 5 ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض 

صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه مورد حکم 
از  1.5 به 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  27,384,000(بیست و  هفت میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 6.52  1.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1398/06/02 4/98/9869 تجدید 
نظر

جاده -
فومن 
زمینهاي 
هنرستان-ع
ینک خ امام 
حسین 
-پشت 
 دارورخانه

4-1-10535-7-1-0-0 127
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 4/97/42 مورخ 97/4/30 مترمربع به 
صورت 2 طبقه برروي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناي کلی 515.55 مترمربع صادر 
گردیده است.عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف طبقه دوم بوده و تا این مرحله داراي 
ضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع و تبدیل به بناي مفید 
مسکونی در همکف و طبقات  به سطح 6.52 مترمربع میباشد.فاقد کسري پارکینگ 
میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 51% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد.الزم به ذکر است 
تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري و اتمام سقف طبقه 
دوم بوده و اعالم زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه 
نقشه برداري مورد تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم 

.خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص عقب نشینی  راي بدوي تایید می گردد  رعایت عقب 
نشینی

25 1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1398/05/26 4/98/9878 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی بعد 
از فلکه گاز 
جنب کمیته 
امداد جنب 
باشگاه یاس

4-3-10109-143-1-0-0 127
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن تایید راي بدوي در 
خصوص جریمه و به موجب نظریه شماره 88923مورخ 98.5.26 کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف  به مساحت 175.6متر 
مربع محوطه تجاري و 33 مترمربع بناي تجاري را به مبلغ 2295200000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 459,040,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون 

و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 286.6  0
 

650000  , 1388 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1398/05/26 4/98/9878 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی بعد 
از فلکه گاز 
جنب کمیته 
امداد جنب 
باشگاه یاس

4-3-10109-143-1-0-0 127
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال 

عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب خانه به مساحت عرصه 208.60 مترمربع برابر 
سند که در وضع موجود اعیان آن تخریب و بدون مجوز اقدام به احداث یکباب دفتر کار 

(کاربري دفتر کار تجاري  توسط متقاضی تعرفه شده است) با قدمت سال 88 به مساحت 33
 متر مربع نموده است.قابل ذکر است عرصه ملک فوق با مقداري ازعرصه پالك حد غرب 
خود به صورت یکپارچه مورد بهره برداري قرار می گیرد که مجموعا داراي فضاي باز تجاري 
به سطح 253.6 مترمربع می باشد (از این مقدار به سطح 78 مترمربع مرتبط با عرصه پالك 
حد غرب می باشد و راه دسترسی به اعیان پالك حد غرب وجود ندارد).داراي یک واحد 
کسري پارکینگ می باشد.باستناد خط پروژ شماره 1554-96/12/13 به سطح 25 مترمربع 
در تعریض کمربندي 51 متري حد جنوب قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

بدینوسیله با توجه به گزارش شهرداري در نامه شماره 1398-87315 و با استفاده از 
وحدت مالك از ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقالب در امور 
مدنی راي شماره 4/98/9639 به شرح ذیل اصالح می گردد.ضمنا تسلیم رونوشت 
راي اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است.باتوجه به محتویات پرونده و 

بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره61695 مورخ98/04/17کارشناس 
رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
202.007.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 40,401,400
(چهل میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 49.27  0
 

303750  , 1381 احداث بناي بدون مجوز 1398/05/26 4/98/9881 اصالح
ي 
بدوي

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
آسایش 7 - 
کوچه اول - 
روبروي 
تاکسی 
تلفنی آریان 
- سپهر 
 آسایش

4-3-10290-45-1-0-0 128
0

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  4,204,811(چهار میلیون و  دویست و  چهار هزار و  

هشتصد و  یازده) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 138.43  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب  1
برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات ، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 57,411,788(پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 189.01  1
 

303750  , 1381 طبقه مازاد بر تراکم

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري سه قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 45,562,500(چهل و  پنج 
میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 8.28متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

8.28  0
 

303750  , 1381 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك نسقی به مساحت 81.86 مترمربع (برابر نقشه برداري ارائه شده از 
طرف متقاضی ) بدون مجوز و با پوشش 100% یک باب ساختمان به صورت 3 طبقه بر روي 
پیلوت بانضمام 3 باب مغازه  به زیربناي کلی 327.44 مترمربع  با قدمت سال 81 با مصالح 

:بتنی و به شرح ذیل احداث گردیده است
طبقه همکف به سطح 81.86 متر مربع که به سطح 49.27 متر مربع از آن به صورت تبدیل -1
.پیلوت به 3 واحد تجاري و مابقی به صورت پیلوت جهت تامین پارکینگ و راهپله میباشد

.طبقه اول به سطح 81.86 متر مربع به صورت یک واحد مسکونی-2
.طبقه دوم به سطح 81.86 متر مربع به صورت یک واحد مسکونی-3

طبقه سوم به سطح 81.86 متر مربع که منضم به واحد مسکونی طبقه دوم بوده و از این -3
.مقدار به سطح 32.38 متر مربع به صورت بام تخت میباشد

باستناد خط پروژه شماره 999 مورخ 97/11/94 به سطح 2.76 متر مربع از اعیان هر طبقه در 
تعریض معبر 6 متري حد شرق و پخ بین دو گذر قرار دارد(در مجموع 3 طبقه و به مساحت 
8.28 متر مربع).داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.از اعیانات به سطح  138.43 متر مربع داخل تراکم ، به سطح 107.15 متر مربع خارج 
از تراکم و به سطح 81.86 متر مربع به صورت طبقه مازادمیباشد.همچنین به سطح 49.27 
متر مربع به صورت تبدیل پیلوت به 3 واحد تجاري میباشد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

128
0

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، و همچنین اعالم عدم 
اعتراض از سوي مالک نسبت به نظر کارشناسی و به موجب نظریه شماره 227829
مورخ97/11/25 و 238337 مورخ 97/12/07 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4025450000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 805,090,000(هشتصد و  پنج میلیون و  نود 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد.

جریمه 293.92  0
 

3100000  , 1396 توسعه بناي تجاري 1398/06/02 4/98/9882 تجدید 
نظر

دروازه -
الکان-دعاي
ي-نبش 
کوچه معین

4-3-10249-24-1-0-0 128
1

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی 
براي کسري 13قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,007,500,000

(یک میلیارد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 325  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده از بابت یک باب خانه مسکونی (در طبقه اول و نیم طبقه و طبقه 
همکف در یک واحد)  و 5 باب مغازه داراي بالکن ،پایانکار به شماره 94/09/29-606782، 
همچنین در سال 95 نیز پروانه تعمیرات دریافت نموده است.اکنون در وضع موجود به 
صورت 5 باب مغازه در همکف داراي بالکن و از مابقی همکف بانضمام طبقه اول مجموعا به 
صورت رستوران مورد بهره برداري قرار می گیرد.حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 

: تخلفات به صورت زیر می باشد
: طبقه همکف *

 تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 25.07 -1
 تبدیل اطاق مسکونی به تجاري به سطح 26.24 مترمربع -2

توسعه بناي تجاري به سطح 17.64 مترمربع به صورت مسدود نموده فضاي حیاط  -3
مشاعی

: نیم طبقه *
 تبدیل اطاق مسکونی به بالکن تجاري به سطح 14.36 مترمربع -1

احداث بالکن تجاري به سطح 14.64 مترمربع (که مقداري از آن نیز در فضاي مسدود  -2
شده حیاط مشاعی احداث شده است)

: طبقه اول *
تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 166.61 مترمربع -1

توسعه بناي تجاري به سطح 14.16 مترمربع به صورت مسدود نمودن فضاي حیاط مشاعی -2
قابل ذکر است کلیه موارد تخلف باال تشکیل یک واحد تجاري-رستوران را می دهند ****

تبدیل راه پله مسکونی به راه پله تجاري به سطح 10.80 مترمربع -2
 توسعه بالکن تجاري در مغازه چهارم از سمت شمالی به سطح 4.4 مترمربع -3

داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -4
****

قابل ذکر است مغازه اول از سمت شمال اقدام به نصب سراسري سقف کاذب نموده که طی 
بازدید مشاهده گردید قابلیت باربري ندارد.به استناد خط پروژه شماره 1835-97/06/27 و 
.تایید واحد خط پروژه فاقد عقب نشینی می باشد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

**********************************************
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 8676-98/04/30 در خصوص 
میزان دقیق تخلفات و کسري پارکینگ ،گزارش فوق عینا تایید می گردد فقط با در نظر 
گرفتن ،کسرسطح 30 درصد مغازه از بالکن در محاسبه پارکینگ،تعداد کسري پارکینگ از 
.14 واحد به 13 واحد کاهش یافته است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

128
1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  توسعه بناي تجاري (با قدمت سال 1378) به مساحت 9.43 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع 

احراز نمیگردد، ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 6,365,250(شش 
میلیون و  سیصد و  شصت و  پنج هزار و  دویست و  پنجاه) ریال  محکوم و اعالم 

میدارد.

جریمه 9.43  3
 

225000  , 1378 توسعه بناي تجاري 1398/05/26 4/98/9887 تجدید 
نظر

رشت -20
متري 
معلولین - 
اول کوچه 
جانباز - 
 سمت چپ

4-2-10156-31-1-0-0 128
2

در خصوص یک باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

12.5  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 153.12 مترمربع 
در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده نظر به قدمت بنا ضمن نقض راي بدوي 
مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
ارزش معامالتی به مبلغ 9,330,555(نه میلیون و  سیصد و  سی هزار و  پانصد و  

پنجاه و  پنج) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 153.12  0.1
 

225000  , 1371
 , 1378
 , 1392

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم مجاز بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 2,749,500(دو میلیون و  هفتصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 6.11  2
 

225000  , 1378 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متفاضی یک قطعه زمین (از به هم پیوستن چند قطعه زمین 
)داراي خط عادي که مساحت عرصه آن برابر نقشه برداري ارائه شده تقریبا 226.23 
مترمربع اعالم شده است.بر روي آن بدون مجوز دو باب ساختمان به صورت مجزا احداث 
گردیده است که یک باب (ساختمان شماره 1) به صورت یک واحد مسکونی دوبلکسی که در 
همکف یک باب مغازه دارد و ساختمان دیگر (شماره 2) به صورت یکباب مغازه داراي بالکن و 
انباري می باشد.مغازه احداث شده در ضلع شرقی (ساختمان شماره 1) ملک فوق قبال با دو 
باب مغازه حد جنوب به صورت سه باب مغازه و به سطح 42 مترمربع داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 3261-74/06/08 بوده که در این خصوص نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات 
می باشد بعدا مغازه اشاره شده به سطح 13.12 مترمربع در سال 78 از دو باب مغازه دیکر 

مجزا و به سطح 9.43 مترمربع توسعه داده می شود  و به واحد  مسکونی (ساختمان شماره 1
) اضافه شده و در باالي مغازه نیز به صورت دوبلکسی توسعه بناي مسکونی صورت گرفته 
است مجددا مالک ، قطعه زمین دیگري در حد جنوب را در سال به صورت خط عادي 

خریداري و به زمین فوق اضافه و در آن نیز با قدمت سال 92 یک باب مغازه و بالکن احداث 
: می نماید.اکنون برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

 به سطح 89.73 مترمربع از اعیان مسکونی داخل تراکم با قدمت سال 71 -1
به سطح 39.33 مترمربع از اعیان مسکونی داخل تراکم با قدمت سال 78 -2
به سطح 24.06 مترمربع از اعیان مسکونی داخل تراکم با قدمت سال 92 -3

به سطح 6.11 مترمربع از اعیان مسکونی خارج از تراکم با قدمت سال 78 (به صورت  -4
پیشروي به شارع عام)

توسعه بناي تجاري به سطح 9.43 مترمربع با قدمت سال 78 - 5
احداث تجاري به سطح 33.28  مترمربع با قدمت سال 92 -6

احداث انباري تجاري به سطح 3.78  مترمربع با قدمت سال 92 -7
احداث بالکن تجاري به سطح 43.09 مترمربع با قدمت سال 92 -8

دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -9
.یک واحد مسکونی کسري پارکینگ مسکونی دارد -10

.از واحد مسکونی به واحد تجاري ساختمان شماره 2 راه دسترسی وجود دارد
باستناد خط پروژه شماره 884-98/02/21 به سطح 12.5 مترمربع از اعیان ساختمان شماره 

.2 در تعریض کوچه 16 متري حد جنوب قرار دارد
قابل ذکر است پالك فوق به صورت گزارش غیابی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
4/97/7903-97/10/29 مبنی بر تخریب ملک می باشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

128
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و مشهودات اعضاي کمیسیون در بازدید 
از محل ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز محل هیچگونه تامل و تردید نیست  
، ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  2,283,289(دو میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه هزار و  دویست و  هشتاد 

و  نه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.17  0.1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 4/98/9889 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
حمیدیان- 
خیابان 
جمهوري-نب
ش کوچه 12

4-2-10492-2-1-0-0 128
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري دو قطعه پارکینگ مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال صادر می گردد

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 10 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10 303750  , 1383 عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
22,781,250(بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال صادر می گردد

جریمه 50  1.5
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 81684 مورخ 98/05/14 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 59.142.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 11,828,400(یازده میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 31.66  0
 

303750  , 1383 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3برابر ارزش معامالتی براي 
احداث یک طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 73,619,888(هفتاد و  سه 
میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  هشتصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 80.79  3
 

303750  , 1383 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/10 4/98/9889 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
حمیدیان- 
خیابان 
جمهوري-نب
ش کوچه 12

4-2-10492-2-1-0-0 128
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  6,137,269
(شش میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  دویست و  شصت و  نه) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 13.47  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 3 واحد تجاري و 2 
واحد مسکونی (براساس نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) طبقه همکف 
3  واحد تجاري به مساحت 31.66 مترمربع ( با فعالیت صنفی قصابی ، آرایشکاه و کلینیک 
ساختمانی) ، یک واحد مسکونی (سوئیت) به مساحت 46.76 و طبقه اول بصورت طبقه مازاد 
در یک واحد مسکونی به مساحت 80.79 مترمربع ( که از این مقدار به مساحت تقریبی 6.17
 مترمربع بصورت کنسول غیرمجاز به سمت خیابان قرار دارد )  کالً با زیربناي تقریبی 
169.43 مترمربع با مصالح بتنی احداث نموده است ، ابعاد پاسیو (نورگیر ) و 2 متر عرض 
: حیاط خلوت رعایت نگردیده است که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد

 تبدیل پیلوت به 3 واحد تجاري به سطح تقریبی 31.66 مترمربع با قدمت تقریبی 15سال -1
احداث بناي بدون مجوز مسکونی در حد تراکم به سطح تقریبی 75.17 مترمربع با قدمت  -2

تقریبی 15سال
احداث بناي بدون مجوز مسکونی خارج تراکم به سطح تقریبی 13.47 مترمربع با قدمت  -2

تقریبی 15 سال
احداث یک طبقه مازاد بدون مجوز مسکونی به مساحت تقریبی 80.79 مترمربع با قدمت  -3

تقریبی 15سال
واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد و به استناد  2 -4
خط پروژه  شماره 2328 مورخ 1397/09/22 به سطح تقریبی 10 مترمربع از اعیان ملک فوق 
در تعریض خیابان 16 متري و معبر 6 متري در اصالح پخ دو گذر قرار دارد ، مراتب جهت 

صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .///س.ن
**********************

ملک مذکور در زمان وقوع تخلف طبق طرح تفصیلی قدیم در پهنه با کاربري مسکونی قرار 
. دارد

128
3

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ تجاري ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
44,550,000(چهل و  چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

445500  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1398/06/10 4/98/9890 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
نبش کوچه 
طباطبایی

4-3-10315-2000-1-0-0 128
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 37متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

37 65000  , 1363 عدم رعایت عقب نشینی 1398/06/10 4/98/9890 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
نبش کوچه 
طباطبایی

4-3-10315-2000-1-0-0 128
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1برابر ارزش معامالتی براي 
احداث راه پله در حیاط، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,031,800(یک میلیون و  

سی و  یک هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.37  1
 

140000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در تبدیل مسکونی به 
تجاري محل هیچگونه تامل و تردید نیست، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا 
خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع 
و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 32234مورخ 98/02/31 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري)ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 440.828.000 ریال تعیین 
و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي،به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 88,165,600(هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  شصت و  پنج هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 71.02 140000  , 1374
 , 1389

بالکن بدون پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 4/98/9496-1398/04/30 و  اصالحیه و 
بازدید مجدد انجام شده و به استناد نقشه معماري جدید ارائه شده توسط مالک ، مکان 
بازدید شده ساختمان احداثی 1 طبقه بر روي 2 باب مغازه که در گذشته این ساختمان به 
همراه ساختمان مجاور حد شرق در قالب یک نسق کلی مشتمل بر 4 باب مغازه و دو واحد 
مسکونی به کمیسیون گزارش شده که بعدها به صورت فروشنامه اي ( خط عادي )  از هم 
جدا شده اند. حالیه طی بازدید انجام شده ساختمان بازدید شده داراي اعیانات به شرح زیر 

 : میباشد
اعیان مسکونی در طبقه اول که از بابت آن به همراه واحد مسکونی ساختمان حد غربی و  -1
.4 باب مغازه راي کمیسیون ماده صد بشماره 11076-1359/03/29 دریافت کرده اند

یکباب مغازه در همکف ( اولین مغازه از سمت غربی )به زیر بناي بمساحت حدود 22 متر  -2
مربع  در مرحله بهره برداري بشغل ابزار یراق ( قربانی ) که از بابت آن به همراه 2 واحد 
مسکونی در طبقه اول و 3 باب مغازه دیگر داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 

11076-1359/03/29 میباشد. حالیه به استناد نقشه برداري جدید ارائه شده از سوي مالک 
اقدام به احداث بدون مجوز بالکن چوبی در نیم طبقه به مساحت 21.38 متر مربع با قدمت 

. در سال 1388 شده است
یکباب مغازه در همکف ( دومین مغازه از سمت غربی ) به زیر بناي بمساحت حدود   -3
48.3 متر مربع  و بالکن در نیم طبقه بمساحت 32.84 متر مربع در مرحله بهره برداري 
بشغل سنتور سازي ( چکاوك ) میباشد. قبال از بابت این مغازه بمساحت  زیربناي 31.5 متر 
مربع به  همراه 2 واحد مسکونی در طبقه اول و 3 باب مغازه دیگر داراي راي کمیسیون ماده 

 .صد بشماره 11076-1359/03/29 میباشد
: لذا تخلفات ساختمانی به شرح زیر اعالم میگردد

توسعه بناي تجاري در مغازه ابزار یراق قربانی بصورت احداث بالکن در نیم  طبقه  -1
بمساحت 21.38 مترمربع با قدمت در سال 1389که از این مقدار بمساحت 7.3 متر مربع  از 
.بالکن در حد 30 درصد و بمساحت 14.08 متر مربع خارج از حد 30 درصد میباشد

توسعه بناي تجاري در مغازه سنتور سازي چکاوك به صورت تبدیل پیلوت به تجاري  -2
بمساحت 16.8 متر مربع و احداث بالکن در نیم طبقه بمساحت 32.84 متر مربع با قدمت در 
سال 1374 که از این مقدار به مساحت 16.1 متر مربع از بالکن احداثی در حد 30 درصد و 

.بمساحت 16.74 متر مربع خارج از حد 30 درصد میباشد
احداث راه پله در حیاط جهت دسترسی به واحد مسکونی طبقه اول به مساحت 7.37  -3

مترمربع با قدمت سال 1363
.به استناد ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -4

128
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



(ضمنا سایه بانی به مساحت تقریبی 16 مترمربع با سازه فلزي و سقف گالوانیزه در انتهاي 
حیاط احداث شده بود که در زمان تنظیم این گزارش ، جمع آوري و از ردیف تخلفات 
ساختمانی حذف شده است) برابر خط پروژه شماره 2100-97/07/29 به سطح تقریبی 3.5 
مترمربع از پیلوت مسکونی در همکف و بمساحت حدود 10 متر مربع از 2 باب تجاري همکف 
و بمساحت 10 متر مربع از بالکن تجاري 2 باب مغازه در نیم طبقه  و بمساحت 13.05 متر 

 .مربع از اعیان در طبقه اول در تعریض  کمربندي 51 متري قرار دارد
الزم بذکر است قبال از بابت تخلف تجاري بمساحت 35 متر مربع و تخلف مسکونی بمساحت 
325 متر مربع داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد بشماره 4/97/7001-1397/07/17 مبنی 
بر تخریب دریافت نموده اند. به استناد طرح تفضیلی در زمان وقوع تخلف در کاربري 

مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد
حسب بررسی محتویات پرونده، با عنایت به توسعه بناي تجاري به مساحت  3.75 

مترمربع ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد و به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,462,500(یک 
میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري رشت صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 3.75  3
 

130000  , 1375 توسعه بناي تجاري 1398/08/28 4/98/9895 بدوي دانشکده -
(حمیدیان)
--بن بست 
هفتم

4-2-10600-311-1-0-0 128
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی و احداث سایبان  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 9,875,150(نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار و  یکصد و  

پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.46  0.5
 

55000  , 1361
 , 1391

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده یکبابخانه و دو باب مغازه بر روي عرصه به مساحت 288 مترمربع 
(قطعه 50 تفکیکی)برابر سند که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت آن 292.85 مترمربع 
اعالم شده است که از سند به سطح 4.85 مترمربع بیشتر می باشد.از بابت اعیان به صورت 
یکبابخانه مسکونی به مساحت 84 مترمربع و یکباب مغازه به مساحت 46.5 مترمربع و 
انباري مسکونی به سطح 11 مترمربع داراي بالمانع 2/33/75850-90/04/01 بوده که اکنون 
:طی بازدید و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به صورت زیر می باشد

توسعه بناي تجاري به صورت همزمانساز مغازه اول از سمت غرب به سطح 3.75 مترمربع  -1
با قدمت سال 75

تبدیل انباري مسکونی به مغازه به سطح 11 مترمربع (مغازه دوم از سمت غرب)با قدمت  -2
سال 91

توسعه بناي تجاري به سطح 11.34 مترمربع(مغازه دوم از سمت غرب)با قدمت سال 91 -3
توسعه بناي مسکونی به صورت همزمانساز به سطح 27.46 مترمربع با قدمت سال 61 -4

احداث سایه بان به جهت تامین پارکینگ به سطح 19 مترمربع با قدمت سال 91 -5
.کسري پارکینگ ندارد ***

.از مغازه دوم به حیاط مسکونی راه عبوري دارد که باید مسدود گردد ***
باستناد خط پروژه شماره 2298-98/03/05 به سطح 5.30 مترمربع از وضع موجود در 
تعریض کوچه بن بست حد شمال و خیابان 16 متري حد شرق قرار دارد.مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
مغازه اول به شغل نانوایی و مغازه دوم به شغل سوپرماگت داراي فعالیت صنفی می باشند و 

.هر دو فاقد تابلوي تبلیغاتی می باشند
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 4.8 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.8  0
 

110000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی 1398/08/12 4/98/9903 بدوي نامجو-بن -
بست 
-رخشا

4-3-10024-19-1-1-0 128
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با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4برابر ارزش معامالتی ساختمان، 
متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 4,774,000(چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  

چهار هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 10.85  4
 

110000  , 1370 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده  بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/01 مترمربع قطعه اول 
تفکیکی(اصل سند مالکیت فعال رویت نشده است) داراي بالمانع تفکیک به شماره 

15610-70/11/17 میباشد و پس از ان مالک بدون مجوز اقدام به احداث بالکن  به مساحت 
32.93 مترمربع نموده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 4/94/820 
مورخه 94/08/06 بوده که جهت اظهار نظر واحد محترم خالف تقدیم میگردد.برابر 
درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن پایانکار براي پالك فوق را دارد.برابر خط پروژه 
شماره 2545 مورخه 98/04/24 موجود در سامانه پالك فوق به مساحت تقریبی 4.80 

مترمربع به صورت پخ عرض دو گذر در تعریض خیابان 35 و 12 متري  قرار دارد.در ضمن در 
جلوي پالك در معبر 12 متري بدون مجوز اقدام به ایجاد فضاي سبز نموده است.فعالیت 
شغلی آن فست فود بوده وداراي دو عدد تابلو یکی به ارتفاع 1.10 متر وبه مساحت 18.70 
مترمربع ودیگري به صورت دیجیتالی به ارتفاع 0.40 متر وبه مساحت 1 مترمربع میباشد. 
همچنین الزم به ذکر است که ابعاد وضع موجود با ابعاد سند مالکیت یکی بوده ولی مساحت 
برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده ممهور به مهر مهندس نیما نظرپور به مساحت 55.86
 مترمربع است که داراي اضافه بناي همزمان ساز تجاري به مساحت  10.85 مترمربع میباشد 
که جهت اظهار نظر و اقدامات بعدي تقدیم میگردد(اختالف متراژ به دلیل خطا در مساحت 
یابی میباشد).کاربري پالك فوق در طرح تفضیلی قبلی به صورت نوار تجاري مسکونی بوده 

است.///ي.ث...98/05/26
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در خصوص احداث انباري جداساز در حیاط خلوت و مابه التفاوت بناي همزمان ساز 
همکف و طبقه اول به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,751,862(یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و 
 یک هزار و  هشتصد و  شصت و  دو) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 17.11  0.5
 

220000  , 1376
 , 1377

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/05 4/98/9919 بدوي رشت 
-حمیدیان-
-رزمندگان

4-2-10235-15-1-0-0 128
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در خصوص مابه التفاوت همزمان ساز تبدیل پیلوت به تجاري به استناد تبصره 3 ماده 
100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

396,000(سیصد و  نود و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 6.  3
 

220000  , 1376 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي این پالك نسقی پروانه شماره 26 مورخه 73/03/30 به صورت ساختمان مسکونی 
یک طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به زیربناي کلی 208.65 مترمربع صادر شده است. 
پس از آن از بابت افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 متر به 4.8 متر و تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه به مساحت 72 مترمربع و احداث کنسول به سمت شارع عام به سطح 4 مترمربع 
پرونده به کمیسیون ماده صد ارسل شده و منتهی به صورتجلسه مورخه 76/03/25 مبنی بر 
جریمه شده است. پس از راي فوق پروانه صادره در تاریخ 76/09/26 به صورت یک واحد 
مسکونی به مساحت 112.65 مترمربع در طبقه اول روي دو باب مغازه به مساحت 72 

مترمربع و پیلوت مسکونی به مساحت 28 مترمربع و همچنین بالکن تجاري در نیم طبقه به 
سطح 11.4 مترمربع مجموعا به زیربناي 224.05 مترمربع اصالح شده است. در حال حاضر 
ساختمان در حال بهره برداري است و برابر نقشه برداري ارایه شده داراي مغایرت با سوابق 

 : فوق به شرح زیر است
احداث انباري جداساز در حیاط خلوت به سطح 4.53 مترمربع (قدمت 77) -1
احداث باالبر در قسمتی از حیاط خلوت به سطح 0.81 مترمربع (قدمت 77) -2

مابه التفاوت بناي همزمانساز (به صورت سایه کنسول) در طبقه همکف به سطح 10.78  -3
مترمربع (قدمت 76)

مابه التفاوت تبدیل پیلوت به تجاري به صورت همزمانساز به سطح 0.6 مترمربع (قدمت  -4
(76

احداث باالبر در طبقه اول به سطح 0.81 مترمربع (قدمت 77) -5
مابه التفاوت بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 1.8 مترمربع (قدمت 76) -6
الزم به توضیح است بالکن تجاري نسبت به سوابق فوق 8.66 مترمربع کمتر است. 

درخواست گواهی عدم خالف دارند. برابر خط پروژه شماره 2816 مورخه 98/2/05 فاقد عقب 
/نشینی است. /ع.ا

-------------------------------------------------------------
----

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب باالبر و جریمه سایر موارد 
بوده که طی بازدید مجدد در تاریخ 98/11/12 باالبر جمع آوري شده و تصویر مربوطه ضمیمه 

.می باشد

128
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11.86  0
 

225000  , 1377 تجاوز به معابر عمومی 1398/06/13 4/98/9943 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شیون 
فومنی - 
نبش 

-آسایش 7

4-3-10033-96-1-0-0 128
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همچنین با توجه به مراتب فوق و اعاده به وضع پروانه ساختمانی ، موضوع چهارباب  
کسري پارکینگ (هریک بمساحت 25 مترمربع ) منتفی می گردد.  

ردتخلف 100  0
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 51573 مورخ 98/04/02 مبنی بر کارشناسی 
مجدد  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 265 مورخ 74/10/19 به صورت 2طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 475.5 مترمربع صادر گردیده است.عملیات 
ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده  و تا این مرحله داراي تخلفات خارج از مدلول پروانه 

:به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 63.3 مترمربع که از این مقدار به سطح 38.25 متر -1
مربع به صورت احداث سایبان از جنس سایه روشن میباشد.قابل ذکر است به سطح 16.6 متر 

.مربع از سایبان در امتداد سایه کنسول و به جهت تامین پارکینگ  میباشد
.تبدیل پیلوت به 4 باب مغازه (بدون بالکن) به سطح 128.9متر مربع با قدمت سال 2-77

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.71 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.16 متر مربع -3
.به صورت پیشرفتگی به سمت خیابان 35 متري و به ارتفاع 3.2 متر از سطح زمین میباشد

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.45 مترمربع که از این مقدار به سطح 7.16 متر مربع -4
.به صورت پیشرفتگی به سمت خیابان 35 متري میباشد

داراي 2 واحد  کسري پارکینگ تجاري میباشد.قابل ذکر است در صورت موافقت -5
کمیسیون با احداث سایبان جهت تامین پارکینگ فاقد کسري پارکینگ مسکونی میباشد و 

.در غیر اینصورت داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم به صورت مسکونی با تراکم زیاد بوده حالیه داراي 
( محور اداري تجاري خدماتی منطقه اي) قرار دارد.به جهت تعیین میزان عقب  S122 کاربري
نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.قابل ذکر است پالك فوق در زمان صدور پروانه 
احداث بنا به صورت نسقی بوده و در سال 77 سند مالکیت دریافت نموده است.همچنین 
داراي راي کمیسیون بدوي ماده 100 به شماره 4/97/7272 مورخ 97/8/15 مبنی بر تخریب 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 464 مورخ 98/5/24 به سطح 3.78 متر مربع از اعیان هر طبقه 

.و به سطح 0.52 متر مربع از عرصه در تعریض میباشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز، 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و باتوجه به عدم پیگیري مالک با وصف ابالغ 

اخطاریه بشماره 71365 مورخ 98/04/30 دلیلی مبنی بر اخذ مجوز در احداث بنا ارائه 
ننموده است لذا به استناد تبصره 1 از ماده صد قانون شهرداري ها و به لحاظ عدم 

رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به قلع بنا  صادر و اعالم می دارد.

جریمه 468 3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/02 4/98/9945 بدوي رشت - 
استقامت 1 
- کوچه 
شهید 
اسحاق 
معافی - 
روبروي 
 پالك 14

4-2-10112-2-1-0-0 128
9

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط ناحیه دو شهرداري منطقه چهار، داراي اعیان بدون مجوز در حد 
اجراي ستونگذاري طبقه دوم ، طبقه همکف پیلوت به مساحت تقریبی 156 مترمربع  ، 
طبقات اول و دوم هر کدام به مساحت تقریبی 156 مترمربع کالً با زیربناي تقریبی 468 
مترمربع با مصالح بتنی در حال احداث میباشد که مدارکی از بابت اعیان موجود نمیباشد که 
جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد از کل زیربنا به مساحت 274.2 مترمربع داخل تراکم  و 
به مساحت 193.8 مترمربع خارج از تراکم میباشد ، تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد .در 
صورت لزوم جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد.در ضمن گزارش 
از بیرون ملک وبه صورت تقریبی قید شده ودر صورت ارائه کروکی نقشه برداري وتعرفه 
کامل پالك وارائه سوابق از سوي متقاضی ،گزارش کارشناسی متعاقبا قابل بررسی مجدد 

میباشد.///س.ن
با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 

یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 869,836,800(هشتصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  

سی و  شش هزار و  هشتصد)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 129.44  2
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/06/09 4/98/9950 تجدید 
نظر

-
بهشتی-شه
-دا

4-2-10279-22-1-0-0 129
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی  به شماره 122 مورخ 96/12/17 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به زیربناي کلی 666.85 مترمربع صادر گردیده 

است.عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و تا این مرحله داراي اضافه بنا خارج از 
:مدلول پروانه به شرح زیر میباشد

.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19.21 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم هر طبقه به مساحت 26.91 مترمربع و در مجموع -2

.107.64 متر مربع
اضافه بنا از بابت کاهش سطح زیربناي راه پله و و آسانسور مشاع در طبقه همکف و -3

.تبدیل به پیلوت به سطح 0.39 مترمربع
مازاد بر تراکم در طبقه زیرشیروانی به سطح 2.2 متر مربع از بابت احداث انباري باالي 5 -4

.متر مربع
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ میباشد.فاقد کسري فضاي سبز و فضاي باز 

میباشد.میزان سطح اشغال در زمان صدور پروانه 50% بوده حالیه داراي سطح اشغال به 
میزان 63.09% میباشد.همچنین برابر پروانه صادره فاقد عقب نشینی  میباشد.الزم به ذکر 
است تخلفات و اضافه بناهاي مذکور تا حد اجراي ساختمان در حد سفت کاري  بوده و اعالم 
زیربناي نهایی و تخلفات احتمالی دیگر موکول به اتمام عملیات و ارائه نقشه برداري مورد 
تایید نظام مهندسی میباشد.حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 

.دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

129
0

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد.

جریمه 120.76  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/06/09 4/98/9951 تجدید 
نظر

رشت - 
رازي 
شهرك 
مصطفی 
خمینی

4-3-10041-7-1-0-0 129
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه احداث بناي مرحله اول به شماره 66 مورخ 1396/10/09 به  
صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی 
با زیربناي 502.45 مترمربع می باشد. در مرحله اتمام فنداسیون از بابت اضافه بنا در همکف 
به مساحت 32.51 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح  6.46 مترمربع داراي 
سابقه در واحد خالف و درآمد و پروانه مرحله دوم به شماره 646655-97/09/19 می 
باشد.اکنون عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده 

: توسط متقاضی داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 0.32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 32.83 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 32.83 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 32.83 مترمربع -4

 تبدیل راه پله به بناي مفید به سطح 21.95 مترمربع -5
سطح اشغال از 54.99 درصد به 77.60 درصد افزایش یافته است -6

 کسري فضاي باز به سطح 23.23 مترمربع -7
 کسري فضاي سبز به سطح 30 مترمربع -8

: توضیحات
داراي کاهش بنا در زیر شیروانی به سطح 19.88 مترمربع ( بدلیل عدم احداث انباري در  *

زیرشیروانی)
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد.لذا اظهار نظر دقیق تر در خصوص کسري پارکینگ و  *
اضافه بنا ، بعد اتمام عملیات ساختمانی و اجراي کفسازي و نصب درب و همچنین ارائه نقشه 

.برداري که به تایید نظام رسیده باشد ،قابل بررسی است
هنگام صدور پروانه به سطح  1.41 متر مربع (0.85 متر مربع از حد شمال و 0.56متر مربع  *
.از حد جنوب )داراي عقب نشینی بوده که رعایت آن هنگام پایانکار الزامی می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

129
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی وراث مرحوم سید حسن عظیمی  موضوع گزارش 
شهرداري منطقه 4 رشت مبنی بر تبدیل قسمتی از پیلوت به مسکونی و توسعه بناي 
همزمانساز به مساحت 53 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

15,897,150(پانزده میلیون و  هشتصد و  نود و  هفت هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال 
صادر و اعالم می دارد..شایان ذکراست با توجه به نامه شماره 92326 مورخ 

.1398.05.31شهرداري منطقه  ، ضمن تایید راي بدوي در خصوص ضریب تعیین شده 
با توجه به حدوث اشتباه محاسباتی در تعیین میزان مبلغ کل جریمه در راي بدوي ، 
جریمه تخلف بمبلغ  31.084.650 ریال اصالح میگردد.ضمنا راي اولیه با لحاظ راي 
تصحیحی داراي اعتبار می باشد و ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي تصحیحی فاقد 

وجاهت قانونی است.

جریمه 53  1
 

303750  , 1377
 , 1382

تبدیل پیلوت به مسکونی 1398/07/30 4/98/9957 اصالح
ي 
بدوي

رشت 
حمیدیان  
بعداز 

مسجد امام 
رضا بن 
بست آزادي 

پالك 51

4-1-10292-91-1-0-0 129
2

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

13.65  0
 

303750  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب دو  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب خانه دو اشکوبه بر روي عرصه به 
مساحت 138.15 مترمربع که از بابت احداث یک باب ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت به 
زیربناي کلی به مساحت  193.20 مترمربع داراي پروانه و پایانکار می باشد.مالک بدون مجوز 
با قدمت سال 82 قسمتی از پیلوت را به یک واحد مسکونی تبدیل نموده همچنین قسمتی 
از نورگیر را نیز هم در پیلوت و در طبقه اول به مسکونی تبدیل نموده است.برابر نقشه هاي 

:معماري ارائه شده داراي اضافه بنا به صورت زیر می باشد
 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 41.56 مترمربع -1

توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 4.44 مترمربع (به صورت تبدیل فضاي نورگیر به  -2
مسکونی)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 2.56 مترمربع (با قدمت سال 77 همزمانساز با صدور  -3
پایانکار)

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -4
دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر (بوسیله این دیوار گذاري پیلوت جهت پارکینگ  -5

محصور شده است)
باستناد خط پروژه شماره 869-97/09/17 به سطح 13.65 مترمربع در تعریض کوچه 8 

.متري حد شرق قرار دارد
قابل ذکر است پیلوت جهت پارکینگ باقی مانده ، بوسیله دیوار آجري محصور شده  ***
بود و داخل آن نیز پارتیشن بندي شده است. طی بازدید مجدد درتاریخ 98/02/17 پارتیشن 
بندي جمع آوري گردید و به پیلوت تبدیل شده است و یک واحد پارکینگ تامین می گردد 
اما یک واحد کسري پارکینگ دارد که بوسیله دیوار آجري به طول 10 متر پارکینگ محصور 

.شده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

-------------------------------------------------
احتراما طی بازدید مجدد در تاریخ 98/10/01 ، راي کمیسیون ماده صد در خصوص  *****
تخریب دیوارگذاري بدون مجوز به طول 10 متر اجرا شده است  و دیوار مورد نظر تخریب 

.گردید.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

129
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه محل هیچگونه تامل و تردید 

نیست لیکن با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل 
اتمام ساخت یا بهره برداري قرار دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي 
مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقه اول، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 15,213,300(پانزده میلیون و  دویست و  سیزده هزار و  سیصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 29.83  0.5
 

1020000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 4/98/9960 بدوي -
سلیماندارا
ب-معلولین
-بن دیدار

4-2-10142-91-1-0-0 129
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 3.5 متر مربع در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.5  0.5
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز 2 طبقه در 1 واحد تجاري و 1 واحد 
مسکونی که از یک واحد تجاري به مساحت 30 مترمربع (با فعالیت صنفی آرایشگاه زنانه) و 
یک واحد مسکونی به مساحت 54.9 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 20212
 مورخ 1390/11/30 و 20852 مورخ 1390/12/08 میباشد ، حالیه مالک مجدداً بدون مجوز 
مبادرت به توسعه بناي مسکونی خود به مساحت 29.83 مترمربع نموده است که براساس 
: نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد

اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف  به سطح 13.43 مترمربع با قدمت تقریبی 7 سال -1
اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به سطح 16.4 مترمربع با قدمت تقریبی 7 سال -2
کسري پارکینگ ندارد و به استناد خط پروژه شماره 854 مورخ 1398/01/29 به سطح 
تقریبی 3.5 مترمربع از عرصه ملک مذکور در تعریض بن بست 6 متري قرار دارد ، مراتب 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///.س.ن
*****************************

در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره 4/98/8914 مورخ 1398/04/30 به استحضار 
میرساند گزارش فوق مورد تایید میباشد و ملک مذکور در کاربري قدیم در پهنه تجاري قرار 

دارد.///.س.ن

س.ن.///
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بناي مازاد  بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب2 برابر ارزش 
معامالتی براي احداث طبقه مازاد حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 318,942,000
(سیصد و  هجده میلیون و  نهصد و  چهل و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 122.67  2
 

1300000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم 1398/06/10 4/98/9977 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--بن 
بست 
یوسفی

4-3-10250-196-1-0-0 129
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

247,221,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  یک هزار ) 
ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 126.78  1.5
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/10 4/98/9977 تجدید 
نظر

جاده -
الکان--بن 
بست 
یوسفی

4-3-10250-196-1-0-0 129
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بنا مازاد بر مدلول 
پروانه صادره،نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي راه پله و آسانسور حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

137,024,400(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  بیست و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.66  1.5
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه احداث بنا شماره 49 مورخ 1388/03/05 
به صورت سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی با زیربناي 377.4 مترمربع می 
باشد. حالیه برابر بازدید به عمل آمده ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و گزارش تخلفات 
:ساختمانی به استناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 20.67 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به مساحت 106.11 مترمربع (35.37 مترمربع در هر  -2

طبقه)
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 122.67مترمربع در طبقه چهارم -3

قدمت تخلفات ساختمانی مذکور به استناد سوابق گزارش کارشناسی موجود در پرونده فنی 
.ملک، سال 1389 تخمین زده می شود

احداث آسانسور در حیاط خلوت به مساحت 14.45 مترمربع در همکف و طبقات ( 2.89  -4
مترمربع در هر طبقه) از مصالح فلزي و با قدمت سال 1397

احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به مساحت 11.21 مترمربع با قدمت سال 1397 -5

پروانه ساختمانی فاقد اعتبار است و با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و برابر جانمایی 
ارائه شده چهار واحد پارکینگ تامین می گردد. اظهار نظر نهایی در خصوص تامین پارکینگ 
ها و رعایت عقب نشینی منوط به اتمام عملیات ساختمانی، احداث دیوارهاي پیرامونی و 
نصب دربهاي پارکینگ می باشد. حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مابه التفاوت احداث یک طبقه مازاد ( طبقه سوم ) با توجه به محتویات 
پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي بدوي صادره، متضمّن 
پرداخت جریمه نقدي، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح صادر گردیده است و 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 35.8  2.5
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/09 4/98/9979 تجدید 
نظر

-
معلولین-جی
رده-جنب 
آسایش 6
-جنب 
ساختمان 
مهدي

4-2-10154-178-1-0-0 129
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ ضمن نقض رأي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده 
100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان به 

مبلغ 5,500,000(پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1
 

220000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. جریمه 3.26  3
 

220000  , 1379 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و قدمت بناي احداثی، 
در خصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
100 قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 42,296,100(چهل و  دو میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار و  یکصد) ریال در 

حق شهرداري نتیجتاً تائید مینماید.

جریمه 128.17  1.5
 

220000  , 1379 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص احداث سرویس در حیاط خلوت راي بدوي صادره عیناً تأیید می گردد. جریمه 2.87  2
 

220000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، داري پروانه احداث بنا شماره 444 مورخ 1377/12/04با 
زیربناي 316.8  متر مربع جهت احداث ساختمان مسکونی به صورت دو طبقه روي پیلوت 
می باشد. پس از آن بابت اضافه بنا در همکف  و طبقات به مساحت 71.6 مترمربع و تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 80.75 مترمربع و احداث بالکن تجاري به مساحت 24 
مترمربع  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد 
قانون شهرداري ها به شماره 2005 مورخ 1379/04/08 می باشد که به پرداخت جریمه نقدي 
در حق شهرداري رشت محکوم شده است. بر اساس بازدید به عمل آمده ساختمان در وضع 
موجود به صورت 4 طبقه روي پیلوت و سه طبقه روي مغازه می باشد که بخشی از طبقه 
چهارم به صورت سه باب انباري و بخشی به صورت تراس روباز (بام تهرانی) می باشد. لذا 

:گزارش تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
.احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت 2.87 مترمربع -1

اضافه بناي همزمانساز تجاري در همکف به مساحت 1.51 مترمربع-2
اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري به مساحت 1.75 مترمربع -3

مابه التفاوت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 35.8 مترمربع -4
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 128.17 مترمربع که از این مقدار به  -5
مساحت 6.11 مترمربع به صورت سه باب انباري و 97 مترمربع به صورت تراس روباز (بام 
تهرانی) و مابقی به صورت راه پله می باشد. شایان ذکر است از آن جایی که به استناد پروانه 
صادره طبقه همکف به صورت پیلوت جهت پارکینگ می باشد ولی در وضع موجود، یک باب 
مغازه با ارتفاع باال احداث شده است لذا طبقات سوم و چهارم برابر ضوابط طرح تفصیلی 
طبقه مازاد محسوب می شود. همچنین در طبقات دوم تا چهارم داراي پیش آمدگی به سمت 
معبر به مساحت 12.39 مترمربع در هر طبقه می باشد که در مراحل قبل به کمیسیون ماده 

.صد قانون شهرداري ها گزارش نشده است
 .با توجه به ضوابط زمان احداث بنا یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -6

به استناد ضوابط طرح تفصیلی ، حداقل مساحت یک واحد مسکونی 35 مترمربع می باشد 
لیکن واحد مسکونی (سوئیت) احداثی در طبقه اول به مساحت 25.26 مترمربع می باشد.  
مغازه احداثی به صورت نانوایی سنگکی در حال بهره برداري می باشد. اعالم میزان عقب 
نشینی مستلزم تهیه خط پروژه می باشد. حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند. .مراتب 

.جهت بررسی و دستور مقتضی به حضور ارسال می گردد

129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت آقاي قادر مقدمی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در  طبقه چهام  به مساحت 23.88مترمربع، با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی (پیرو سابقه قبلی ) به مبلغ 120,355,200(یکصد و  
بیست میلیون و  سیصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.88  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/12/19 4/98/9981 بدوي مصطفی -
خمینی--ر
حمانی

4-3-10064-14-1-0-0 129
6

توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی مرحله اي به شماره 73 مورخه 96/10/24  به صورت  
4 طبقه روي پیلوت به متراژ 917.20  مترمربع بوده وبعد از آن در حد اجراي فونداسیون 
داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 39.70 مترمربع که از بابت آن داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 4/97/5526 مورخه 97/02/11 بوده  ومتعاقب آن داراي پروانه احداث 
بناي مرحله دوم به شماره 646505 مورخه 97/07/16 میباشد بعد از آن از بابت اضافه بنا 
درهمکف به مساحت  5.87 مترمربع و اضافه بنا در طبقه 1و2و3  هر کدام به مساحت  
56.72 مترمربع  واضافه بنا در طبقه 4 به مساحت  21.32 مترمربع و افزایش تعداد واحد 
هاي مسکونی از 6 به 7 واحد مسکونی داراي سوابق در واحد محترم خالف ومتعاقب آن 
.گواهی عدم خالف به شماره 649612 مورخه 98/08/23 به زیربناء 1154.21 مترمربع میباشد
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به نقشه برداري ضمیمه شده از 
وضع موجود به مساحت 23.88 مترمربع داراي اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت تراس 

غیر مسقف بوده که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/10/05

با توجه به محتویات پرونده و قدمت بنا و با تأیید بر ابقاء فضاي تجاري، به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از 
وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-82447-98/05/15 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 42،432،500 ریال، به مالک و 
شهرداري ابالغ گردید، نظر به اینکه نظریه مزبور مورد اعتراض هیچ یک از طرفین 
قرار نگرفته و با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد، لذا ضمن نقض رأي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 8,486,500(هشت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  

پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 15.43  0
 

112500  , 1376 احداث بناي بدون مجوز 1398/06/11 4/98/9982 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 

حمیدیا ن - 
خیابان 
دانشجو - 
جنب بنگاه 
 قهرمانی

4-2-10291-131-1-0-0 129
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی یکباب مغازه بدون مجوز (بر اساس نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی) به مساحت تقریبی 15.43 مترمربع با مصالح بلوکی به قدمت تقریبی 21 
سال احداث نموده است که مدارکی از بابت آن موجود نمیباشد ، کسري پارکینگ ندارد و به 
استناد خط پروژه شماره 988 مورخ 1397/05/30 فاقد عقب نشینی میباشد ، مراتب جهت 

  صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .///س.ن
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، 
مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به 

موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش 
بنا در همکف بمساحت 38.36 مترمربع  و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
36.13 مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 16.82 
مترمربع، و بناي مازاد بر تراکم بمساحت 0.19 مترمربع ( بابت احداث انباري بیش از 
پنج مترمربع ) ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,014,400,000(یک میلیارد و  چهارده 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 163.76  2
 

3100000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1398/07/30 4/98/9984 تجدید 
نظر

رشت 
-چمارسرا- 
طالقانی- 
حقدانی - 

ك 4

4-2-10391-24-1-0-0 129
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 6 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/51 مورخه 97/05/10 به صورت 3  
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به زیربناء 644.40 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد اسکلت وسقف بوده (فقط آجرچینی بین دو واحد در طبقه سوم اجرا 
گردیده)وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه برداري ضمیمه شده به 

:  شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت  38.36 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  36.13 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 36.13   مترمربع-3
اضافه بنا در طبقه 3 به مساحت  36.13  مترمربع 4

به مساحت 16.82  مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن -7
به بناي مفید

افزایش تعداد واحد ها از 5 به  6 واحد مسکونی وفعال برابر نقشه ارائه شده فاقد کسري  -8
.پارکینگ است

به مساحت 0.19 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري در طبقه -9
زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)

به مساحت 34.50 مترمربع رعایت فضاي سبز وبه مساحت 56.84 مترمربع رعایت فضاي باز 
نشده است.با توجه به اجراي بارانداز متصل به اعیان در حد جنوب غربی پالك فوق،رعایت 2

 متر فاصله از این حد نشده است(فاقد اشرافیت به پالك همسایه است)
سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 63.20 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 
85.41 درصد بوده که به مقدار 22.21 درصد افزایش یافته است.با توجه به عدم اجراي  کف 
سازي همکف در خصوص ارتفاع پیلوت وتایید پارکینگها وهمچنین اجراي دیوار حائل بام 
ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.طبقه زیرشیروانی به مساحت 
14.50 مترمربع داراي کاهش بنا است.با ارائه کروکی نقشه برداري با مهر وتایید نظام 

مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی 
قرار خواهد گرفت.با توجه به تغییر عرض درب پارکینگ رو از  3 متر مطابق پروانه صادره به 
4 متر ،برابر نامه معاونت محترم شهرسازي ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 

94/03/27 داراي 2 باب کسري پارکینگ درآمدي میباشد که یک باب از آن به دلیل تزاحم 
دو قطعه پارکینگ به شماره هاي 2و4 میباشد..در ضمن الزم به ذکر است که در زمان اخذ 
پروانه به مساحت 12.50 مترمربع از زیربناء همکف که به صورت سایه بان متصل به اعیان 
بوده در محاسبات بر روي نقشه لحاظ ولی در پروانه صادره این متراژ به دلیل اشتباه در تایپ 
ذکر نگردیده بود و در گزارش تخلف فوق ، این مساحت از اضافه بناي همکف  کسر شده 
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.است
از بابت موارد تخلف فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب بنا بوده که 

جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/06/12

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 مالک ملزم به رعایت برهاي اصالحی 
میباشد و شهرداري برابر مقررات و ضوابط خود عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

1234  0
 

3360000  , 1395 تجاوز به معابر عمومی 1398/06/02 4/98/9985 بدوي جاده -
فومن-روبرو
ي تخته سه 
-ال

4-1-10633-260-1-0-0 129
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در خصوص کسري پارکینگ با توجه به  عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن 
پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ 

به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، با اعمال ضریب  2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري 75 قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
12,600,000,000(دوازده میلیارد و  ششصد میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 1875  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت شرکت  پزشکی گیل و آذر 
ایرانیان مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي همزمانساز در همکف بمساحت 
17.28 مترمربع ، اضافه بنا در بخش رادیو تراپی (متصل به ساختمان ) بمساحت 
35.24 مترمربع ، تبدیل پیلوت به درمانی بمساحت 4459.30 مترمربع ، و توسعه 
بیمارستان شامل :احداث موتورخانه بسطح 305.70 مترمربع ، احداث تاسیسات گاز 
بسطح 118.89 مترمربع ، با توجه به اینکه تخریب بنا ، زیان فاحش و غیر قابل جبران 
به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 
شهرداري ها، در خصوص (توسعه بناي غیر مسکونی ) حکم  به پرداخت جریمه با 
اعمال ضریب  4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 66,345,350,400(شصت و  شش 
میلیارد و  سیصد و  چهل و  پنج میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4936.41  4
 

3360000  , 1393
 , 1395

تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدیدشده ساختمان احداثی میباشدکه براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
759 مورخ 87/12/28 بصورت بیمارستان و 4 طبقه روي زیرزمین با زیر بنا 11236 مترمربع 
در عرصه 5731 مترمربع صادر گردیده است. مجددا در سال 88 عرصه برابر سند ارائه شده 
به پالك ثبتی(44/111 باقیمانده ) به 7245 مترمربع افزایش که مابه التفاوت عرصه 1514 
مترمربع ضمیمه بیمارستان گشته است که فاقد تغییر کاربري به درمانی بوده و در ادامه با 
توجه به خریداري امالك مجاور حد شمال توسط بیمارستان به مساحت ان 2113.86 

مترمربع و ضمیمه عرصه بیمارستان گشته است. همچنین قسمتی از کوچه به مساحت حدود 
80 مترمربع در تصرف بیمارستان بوده و در آن اعیان بدون مجوز احداث گردیده و مورد 
استفاده قرار میگیرد.در مجموع عرصه از 5731 مترمربع به 9438.86 مترمربع افزایش یافته 
است. همچنین با توجه به اخرین وضعیت احداثی ملک و نقشه برداري توسط سازمان نظام 
مهندسی و همچنین استفاده قسمتی از تراس طبقه چهارم بعنوان دسترسی به فضاي پد 
هلی کوپتر کل زیر بنا برابر پروانه ساختمانی از 11236مترمربع به 19371.22مترمربع افزایش 

.یافته که ما به التفاوت ان 8135.22 مترمربع میباشد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح 6258.13 مترمربع که قسمتی با اسکت بتنی بصورت  -1

.پارکینگ با ارتفاع 4 متر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 146.98 مترمربع -2

. اضافه بنا در طبقه اول به سطح 126.27 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 120 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 104.12 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 1279 مترمربع که از این مقدار به سطح 74 مترمربع  -6
.بصورت تراس رو باز که با حائل فلزي محصور شده می باشد بصورت یک طبقه مازاد

اضافه بنا در طبقه پنجم بصورت راه پله آخر به سطح 100.72 مترمربع -7
رعایت پارکینگ می گردد.(در زمان صدور پروانه به تعداد 63 واحد کسري پارکینگ عوارض 

پرداخت نموده است)
جهت اضافه بنا در زیر زمین و همکف و طبقه چهارم جمعا به سطح 5145.50 مترمربع داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد که مابه التفاوت زیر بنا با توجه به 
سوابق به سطح  2989.72 مترمربع خواهد بود.(زیر زمین 1937.63 مترمربع  بصورت فضاي 
پارکینگ - همکف 46.98 مترمربع فضاي درمانی- طبقات 1و2و3 به سطح 350.39 مترمربع 
فضاي درمانی- طبقه چهارم 554 مترمربع فضاي درمانی - طبقه پنجم 100.72 مترمربع 

.بصورت راه پله ) می باشد
الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه داراي تجاري به سطح 49.90 مترمربع که سطح 
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آن به 70 مترمربع افزایش و بصورت داروخانه که جزء ضوابط بیمارستان و غیر قابل تفکیک 
میباشد و همچنین قسمتی از همکف به سطح 18.50 مترمربع به بانک تبدیل شده و داراي 
تابلو نیز می باشد.ضمنا در همکف داراي دو قسمت مجزي با مساحتهاي 64 و 36 مترمربع با 
راه ارتباطی به محوطه بیمارستان می باشد که فعال فاقد فاقد فعالیت و تابلو می باشد که 

.داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
الزم به ذکر است با توجه به افزایش سطح عرصه به 9438.86 مترمربع و همچنین طرح   
تفصیلی جدید کل مساحت فوق در کاربري تجاري اداري و خدماتی قرار دارد در نتیجه کل 
زیربناي ساختمان در هنگام صدور پروانه در حد تراکم مجاز میباشد. همچنین با توجه به 
افزایش مساحت عرصه کسري حدنصاب تفکیک(در زمان صدور پروانه) به 561.14 مترمربع 

 .تقلیل می یابد
همچنین از بابت احداث ساختمان درمانی رادیو تراپی به زیربناي 456.55 مترمربع و سقف 

.تراسی به مساحت 300  داراي سابقه در واحد خالف می باشد
از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 604093-95/08/06 می باشد.طی *** 
: بازدید و با توجه به نقشه برداري ارائه شده مغایرت هاي زیر مشاهده گردیده است

به مساحت 4459.3 مترمربع از پیلوت به درمانی تبدیل شده است -1
توسعه بیمارستان به سطح 305.7 مترمربع به صورت احداث موتورخانه (در پالك مجزا  -2

در حد شمال)
توسعه بیمارستان به سطح 118.89 مترمربع به صورت احداث تاسیسات گاز (در پالك  -3

مجزا در حد شمال شرقی)
توسعه بناي همزمانساز (با سابقه پرداخت تخلف) بخش رادیوتراپی متصل به بیمارستان  -4

به سطح 35.24 مترمربع
 توسعه بیمارستان به صورت همزمانساز به سطح 17.28 مترمربع در همکف -5

با توجه به نقشه برداري ارائه شده و با عنایت به تامین پارکینگ در هنگام پروانه صادره  -6
بر اساس  تخت بیمارستانی ، اکنون نامه شماره 15052-96/12/17 از سوي بیمارستان صادر 
گردیده که در آن تعداد تخت بیمارستانی 150 تخت اعالم شده که به جهت تایید آن نیاز به 
استعالم از اداره مربوطه می باشد.با توجه به بند شماره 3 ،نامه شماره 94/02/14-15777 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري رشت (چنانچه ملک داراي پروانه ساختمانی و فاقد 
پایانکار باشد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط مصوب زمان صدور پروانه ساختمانی 
محاسبه می گردد )در این صورت با توجه به موارد یاد شده و با در نظر گرفتن 150 تخت 
بیمارستانی نیاز به 150 پارکینگ سرپوشیده دارد که در هنگام پروانه عوارض 63 واحد آن را 
پرداخت نموده است و اکنون نیز 12واحد آن را به صورت سرپوشیده در زیر زمین تامین 
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.نموده و مابقی به تعداد 75 واحد کسري پارکینگ اعالم می گردد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود اقدام به تامین پارکینگ رو باز بر روي 
سقف زیرزمین (155 واحد) نموده است * که با توجه به ضوابط زمان پروانه قابل پذیرش 
نبوده و در صورت  پذیرش به سطح تقریبی 5500 مترمربع به عنوان افزایش زیر بنا در 

 .همکف بابت تامین پارکینگ محاسبه می گردد
: توضیحات

.سند تجمیعی ارائه نگردیده است *
برابر خط پروژه شماره 2180-97/11/15 به سطح تقریبی 1143 مترمربع از عرصه وضع 
موجود در حد جنوب و به سطح تقریبی 91 مترمربع از اعیان وضع موجود در حد شمال 

.داراي عقب نشینی است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم بشماره 196328 مورخ 98/10/25 با توجه به  ***
.بررسی صورت گرفته گزارش فوق مورد تایید می باشد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها و عدم امکان 
احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,782,300,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و 

 سیصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 3000  1.5
 

257000  , 1378
 , 1389

مساحت کسري پارکینگ 1398/06/05 4/98/9987 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار شهید 
بهشتی - 
خیابان ملت 
- کوچه 
شهید 
سیادتی - 
شرکت گاز 
ایران

4-3-10011-10-1-0-0 130
0

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي مشارالیه را در خصوص توسعه ، تبدیل و احداث بنا  با ضریب 3برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ  5,341,405,260(پنج میلیارد و  سیصد و  چهل و  یک 
میلیون و  چهارصد و  پنج هزار و  دویست و  شصت)ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 5528  3
 

1300000  , 1378
 , 1388
 , 1389

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده شرکت ملی گاز ایران بوده که بر روي 2 پالك ثبتی (پالك ثبتی 
14/677 به مساحت عرصه 1928.8 و پالك ثبتی 14/681 به مساحت عرصه 1838 متر مربع 
که به صورت یکپارچه مورد بهره برداري قرار میگیرد) احداث گردیده است و داراي اعیانات 
به صورت 3 بلوك ساختمانی مجزا ، دفتر نگهبانی و دفتر پیمانکاران (واحد اداري) به شرح 

:ذیل میباشد
الف: ساختمان اول (ساختمان شهید تندگویان به انضمام نگهبانی و پارکینگ سرپوشیده) 
احداثی بر روي پالك ثبتی 14/681 بوده  و برابر سوابق ارائه گردیده از بابت آن داراي پیش 
نویس پروانه احداث بنا به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به زیربناي کلی 2713 متر مربع 
میباشد.قابل ذکر بوده که ساختمان فوق قبل از صدور پروانه ، احداث گردیده است و داراي 
گزارش کارشناسی وقت جهت ارسال به کمیسیون ماده 100 بوده که منجر به صدور راي 
مبنی بر صدور پروانه ساختمانی از سوي شهرداري و جریمه مالی نسبت به اضافه بنا بوده که 
از بابت آن نیاز به اظهار نظر واحد تخلفات میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي خالف ،توسعه بنا و اضافه بنا همزمانساز به شرح ذیل میباشد
.تبدیل پارکینگ سرپوشیده به مساحت 92 متر مربع به واحد اداري و به قدمت سال 1-89

توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 60.74 متر مربع (در قسمت واحد هاي اداري) با -2
.قدمت سال 89

.توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 28.93 متر مربع با قدمت سال 89 میباشد-3
.اضافه بنا همزمانساز در طبقه همکف به سطح 7.19 متر مربع با قدمت سال 4-88

توسعه بنا در طبقه همکف به سطح 25.36 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت -5
.سال 89

.اضافه بنا همزمانساز در طبقه اول به سطح 0.3 متر مربع با قدمت سال 6-88
توسعه بنا در طبقه اول به سطح 25.36 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت سال -7

89.
.اضافه بنا همزمانساز در طبقه دوم به سطح 3.13 متر مربع با قدمت سال 8-88

توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 25.36 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت سال -9
89.

.اضافه بنا همزمانساز در طبقه سوم به سطح 0.24 متر مربع با قدمت سال 10-88
توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 25.36 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت -11

.سال 89
توسعه بنا در طبقه چهارم به سطح 24.55 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت -12

.سال 89
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.اضافه بنا همزمانساز در طبقه پنجم به سطح 1.06 متر مربع با قدمت سال 13-88
توسعه بنا در طبقه پنجم به سطح 25.36 متر مربع به جهت احداث آسانسور با قدمت -14

.سال 89
ب)ساختمان دوم (ساختمان مهندسی) به صورت 5 طبقه بر روي زمین به زیربناي کلی 
2579.85 متر مربع احداثی بر روي پالك ثبتی 14/677 و با قدمت سال 78 که از بابت آن 

.هیچگونه سوابقی ارائه نگردیده است
پ) ساختمان سوم (ساختمان مالی و پشتیبانی) به صورت 5 طبقه بر روي زمین به زیربناي 
کلی 2603.21 متر مربع احداثی بر روي پالك ثبتی 14/677و با قدمت سال 78 که از بابت 

.آن هیچگونه سوابقی ارائه نگردیده است
با توجه به ضوابط پارکینگ وقت براي ساختمانهاي اداري به ازاي هر 100 متر مربع 2 واحد 
پارکینگ مورد نیاز بوده و با توجه به قانون مورد اشاره از بابت ساختمان دوم و سوم داراي 
104 واحد کسري پارکینگ اداري میباشد.همچنین از بابت ساختمان شهید تندگویان با توجه 
به نقشه هاي پیشنهادي زمان صدور پروانه و سوابق پرداخت 16 واحد کسري پارکینگ 
ومقایسه با شکل فعلی موجود ساختمان داراي 26 واحد کسري پارکینگ اداري 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

احتراما پیرو نامه کمیسیون ماده 100 به شماره 87712 مورخ 98/5/23 مبنی بر ****
کارشناسی مجدد عین گزارش فوق تائید میگردد.کاربري پالك فوق در طرح تفصیلی قدیم 
مسکونی با تراکم متوسط بوده و با توجه به طرح تفصیلی جدید داراي کاربري اداري انتظامی 

****.تثبیت شده میبباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي نیما رجبی بخشنده  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 4 رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 

106.05  مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی 
که به شماره 90589 مورخ 98.05.28  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
816.585.000  ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 163,317,000(یکصد و  شصت و  سه 
میلیون و  سیصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 106.05  0
 

445500  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1398/06/09 4/98/9989 بدوي رشت - یخ 
سازي - 
بلوار 
شهداي 
گمنام - 
نرسیده به 
سیاه 
اسطلخ 
سمت چپ- 
روبروي 
 بریدگی

4-1-10608-56-1-0-0 130
1

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

16.11  0
 

445500  , 1386 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص بالکن تجاري به مساحت 49.61  مترمربع، با توجه به نظریه کارشناسی به 
شماره 90589 مورخ 98.05.28 مابه التفاوت ارزش سرقفل مغازه مذکوردر سال 1397
در دو  حالت  (داراي  بالکن و فاقد بالکن) ، بمبلغ 661.600.000 ریال برآورد گردیده  ، و 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم  

مابه التفاوت ارزش سرقفل به مبلغ 132,320,000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  سیصد 
و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 49.61  0
 

3300000  , 1397 بالکن بدون پروانه

در خصوص 3  باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

66,825,000(شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 75  2
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما درپی درخواست مالک مبنی بر کارشناسی ملک بدون مجوز در حال احداث بر روي 
عرصه نسقی توسط ایشان برابر نقشه برداري و مدارك ضمیمه پرونده از محل احداث ملک 
بازدید به عمل آمد که برابر کارشناسی صورت گرفته این ملک قطعه زمینی نسقی به 
مساحت 106.05 مترمربع میباشد که یک دستگاه ساختمان درسال 86 بر روي آن احداث 
گردیده بود و حالیه مالک در سال جاري بدون مجوز ،اقدام به  تغییرات و تعمیرات کلی با 
مصالح فلزي ، ستون گذاري در مابین دیوارها و افزایش ارتفاع ساختمان واحداث بالکنی به 
مساحت 49.61 مترمربع با سقف فلزي و ورق گالوانیزه نموده اند. که  در مرحله نازك کاري 
ساختمان قرار دارد. این ملک برابر نقشه هاي طرح تفصیلی در کاربري منطقه مسکونی ، 
قرار دارد . کل مساحت   M111 تجاري،اداري وخدماتی درمقیاس فرامنطقه اي با کد پهنه
تجاري 155.66 مترمربع وخارج تراکم میباشد .و از بابت این مساحت تجاري سه ایستگاه 

. کسري پارکینگ دارد
برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري وخط پروژه طی صورتجلسه  شماره 1448  مورخه 
1397/12/25 به مساحت 16.11 مترمربع از اعیان این واحد تجاري در طرح تعریض  بلوار 

شهداي گمنام قرار دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
میگردد

.********************************************************
*************************************

*********************************************************
*****

احتراما در پاسخ به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد به شماره راي4/98/9444 
مورخه 1398/4/5 طی بررسی هاي صورت گرفته ،ضمن تایید گزارش کارشناسی فوق سال 
ساخت (احداث بناي خالفساز)بصورت بناي تجاري در سال 86 مورد تایید میباشد،مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی خانم معصومه ریاضی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 4
 رشت مبنی بر احداث دو باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 22.67 

مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره هاي 12639 مورخ 98.02.02 و 88420 مورخ 98.05.24  ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 521.410.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 104,282,000(یکصد و  

چهار میلیون و  دویست و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 22.67  0
 

1800000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1398/06/09 4/98/9990 بدوي عینک--عی
نک خ 
پورباقر-بن 

 بست 2

4-1-10518-219-1-0-0 130
2

در خصوص احداث بناي بدون مجوزمازاد برتراکم مجاز به مساحت 59.21 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 159,867,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  

هشتصد و  شصت و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 59.21  1.5
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

10.53  0
 

1800000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 4 رشت به طرفیت خانم معصومه ریاضی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 9.54 
مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 
شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 12639 مورخ 98/02/02 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,717,200(یک میلیون و  هفتصد و  هفده 

هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 9.54  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص دو باب کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی، شش دانگ عرصه و اعیان به مساحت 96.51 مترمربع، 
مشتمل بر یک ساختمان تجاري-مسکونی دو اشکوبه با زیربناي  136.42 مترمربع می باشد. 
بابت احداث اعیانات مسکونی به مساحت 45 مترمربع داراي گواهی بالمانع شماره 

4/33/606410 مورخ 1393/10/15بوده و پس از آن با قدمت سال 1396 اقدام به تعمیر بناي 
موجود و توسعه آن به صورت تجاري و مسکونی در صددرصد سطح اشغال، نموده است. به 
استناد خط پروزه 2337 به مساحت 10.53 مترمربع از اعیان در تعریض واقع شده است. 
برابر بازدید به عمل آمده و نقشه هاي معماري ارائه شده، همکف مشتمل بر دو باب مغازه به 
مساحت 22.67 مترمربع و پیلوت جهت پارکینگ به مساحت 18.51 مترمربع و فضاي 
مسکونی به مساحت 55.33 مترمربع می باشد. طبقه اول به صورت مسکونی و به مساحت 
39.91 مترمربع که به صورت دوبلکس و جمعا یک واحد مسکونی در حال بهره برداري است. 

:گزارش تخلف ملک به شرح زیر می باشد
احداث دو باب مغازه به مساحت 22.67 مترمربع خارج از تراکم -1

احداث بناي مسکونی در همکف در حد تراکم به مساحت 9.54 مترمربع -2
احداث بناي مسکونی در همکف مازاد بر تراکم به مساحت 19.3 مترمربع -3

احداث بناي مسکونی در طبقه اول مازاد بر تراکم به مساحت 39.91 مترمربع -4
دو واحد کسري پارکینگ تجاري -5

حالیه تقاضاي پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت بررسی و دستور مقتضی 
.به حضور ارسال می گردد

130
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 11,455,200(یازده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

دویست)  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 63.64  2
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 4/98/9992 تجدید 
نظر

رشت - 
حافظ آباد - 
کوچه 

قدیمی - بن 
بست هشتم 
- روبروي 

پالك 7

4-1-10511-911-1-0-0 130
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال عینا 

تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

90000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 513,000(پانصد و  سیزده هزار )  ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 57  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/07/13 4/98/9992 تجدید 
نظر

رشت - 
حافظ آباد - 
کوچه 

قدیمی - بن 
بست هشتم 
- روبروي 

پالك 7

4-1-10511-911-1-0-0 130
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار 
یافته و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي تایید میگردد.

رعایت عقب 
نشینی

23.75 90000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده توسط متقاضی داراي اعیان بدون مجوز دوبلکس در 1واحد مسکونی 
(براساس نقشه معماري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی) پیلوت (سوئیت) به مساحت 
33.11 مترمربع ، طبقه همکف به مساحت 54.42 و طبقه اول به مساحت 33.11 مترمربع کالً 
در یک واحد مسکونی  کالً با زیربناي  120.64 مترمربع با مصالح آجري با قدمت تقریبی  25 

: سال احداث نموده است که گزارش تخلف ساختمانی آن بشرح زیر میباشد
احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 57 مترمربع داخل تراکم -1

احداث بناي بدون مجوز مسکونی به مساحت 63.64 مترمربع خارج تراکم -2
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و به استناد خط پروژه شماره 2002 مورخ  -3

1394/04/06 به سطح تقریبی 23.75 مترمربع از عرصه و اعیان ( به سطح 22.25 مترمربع از 
اعیان و به سطح 1.5 مترمربع از عرصه ) ملک مذکور در تعریض معابر 10 و 6 متري قرار دارد 

، مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد .///س.ن
در خصوص اعتراض مشارالیه نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 

صدرالذکر  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضمن نقض راي بدوي در 
خصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 17.19 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.96 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به 

مساحت 11.5 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 427,986,000(چهارصد و  بیست و  

هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 69.03  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1398/10/04 4/98/9995 تجدید 
نظر

رشت جاده 
الکان کوچه 
رهبر سمت 
چپ پالك 

14

4-3-10225-5-1-0-0 130
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 4/97/17 مورخه 97/03/03  به صورت  2 
طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به زیربناء 275.30 مترمربع  بوده که حالیه عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده وموارد خالف واضافه بنا خارج از تراکم برابر کروکی نقشه 

:  برداري ضمیمه شده به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا درهمکف به مساحت 17.19  مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه 1 به مساحت  17.19 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه 2 به مساحت 17.19  مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت  11.50 مترمربع-4
به مساحت 2 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل احداث انباري در زیر پله -5

به مساحت  16.43 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل افزایش مساحت انباري در -6
زیرشیروانی(باالي 5 مترمربع)

به مساحت 5.96 مترمربع بناي خارج تراکم به دلیل کاهش زیربناي راه پله وتبدیل آن به -7
بناي مفید در همکف وطبقات

سطح اشغال با احتساب راه پله ،مطابق پروانه 70 درصد بوده وحالیه در وضع موجود 84.19 
درصد بوده که به مقدار 14.19 درصد افزایش یافته است.تایید پارکینگها وهمچنین اجراي 
دیوار حائل بام ورعایت عقب نشینی در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.با ارائه کروکی 
نقشه برداري با مهر وتایید نظام مهندسی در زمان پایانکار ،متراژ زیر بناي قید شده در 
جدول کاربریها  مجددا قابل بررسی قرار خواهد گرفت. عرض درب پارکینگ رو از 3 متر 
مطابق پروانه صادره به 4 متر افزایش یافته وبا توجه به نامه معاونت محترم شهرسازي 
ومعماري به شماره 39518-1394 مورخه 94/03/27 وعدم افزایش تعداد واحد وهمچنین 
عدم حذف پارك حاشیه اي ،فعال فاقد کسري پارکینگ میباشد.حالیه متقاضی با توجه به 

. درخواست ضمیمه شده تقاضاي گرفتن عدم خالف را دارد
پالك فوق از بابت تخلفات قید شده در باال داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
4/98/9348 مورخه 98/04/09مبنی بر تخریب بنا بوده وحالیه با توجه به درخواست 

متقاضی به جهت بازدید مجدد از پالك فوق وهمچنین برابر تغییرات به وجود آمده در طبقه 
زیرشیروانی وتبدیل یک باب انباري به مساحت 21.43 مترمربع به دو باب هر کدام به 
مساحت 5 مترمربع(کاهش مساحت انباري به حد مجاز برابر نقشه پیوست)ومابقی به 

مساحت 11.43 مترمربع به صورت راهرو در آمده است ،بنابراین خالف بند 6 قید شده در باال 
.حذف میگردد

از بابت موارد تخلف فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 4/98/9995 
مورخه 98/10/04 بوده که همه موارد به جز خالف بند 5 ، مبنی بر جریمه بوده وآیتم شماره 

130
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



5 که به صورت انباري در زیرپله بوده میبایست برابر راي کمیسیون صادره تخریب گردد که 
طی بازدید مجدد مالک اقدام به تبدیل انباري به تاسیسات نموده ودر نتیجه در این خصوص 

رفع خالفی شده است که جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد.///ي.ث...98/12/28

با توجه به محتویات پرونده و حضور نمایندگان محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
به جلسه کمیسیون و گزارش شهرداري ،  باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها 
ضمن نقض راي بدوي مشارالیه را  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ  
3,750,000,000(سه میلیارد و  هفتصد و  پنجاه میلیون )ریال جریمه در حق شهرداري 

رشت محکوم مینماید.

جریمه 1250  3
 

1000000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1398/06/12 4/98/9996 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار نامجو 
- کوچه 
 دانشگاه

4-3-10102-19-1-0-0 130
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با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و اصالح آن ضمن نقض راي بدوي با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 937,500,000(نهصد و  سی و  هفت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 625  1.5
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت سه باب ساختمان دو اشکوبه می باشد که از آن به شکل 
یکپارچه و به صورت سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیالن مورد بهره برداري قرار می 
گیرد.قابل ذکر است برابر تصویر یک برگ نامه اداره ثبت به شماره 139785618603006012 
مورخ 97/6/27 اشاره گردیده که زمین فوق به صورت دو قطعه زمین متصل به هم که بر اثر 
تجمیع تبدیل به یک قطعه محصور گردیده است به مساحت 700.45 متر مربع و برابر 

صورتمجلس تفکیکی به شماره 39295-65/12/20 ثبت رشت ششدانگ پالك به سه قطعه 
تفکیک گردید و نیز برابر صورت مجلس اصالحی و  گواهی اعیان شماره 11033 مورخ 
69/4/31 بر روي هر یک از قطعات تفکیکی یک باب خانه دو طبقه احداث گردیده 

است.سپس مع الواسطه و برابر سند قطعی به شماره 104716 مورخ 78/4/12 دفتر 4 رشت 
ششدانگ پالك 3893 و 3894 به دولت جمهوري اسالمی ایران منتقل گردید.قابل ذکر 
است گواهی اعیان صادر شده جهت ساختمان مسکونی بوده است  در صورتیکه از پالکهاي 
فوق به صورت ساختمان اداري مورد استفاده قرار میگیرد.با توجه به بازدید میدانی بناي 
احداثی به مساحت تقریبی 1250 مترمربع بوده که جهت اعالم مساحت دقیق نیاز به ارائه 
کروکی نقشه برداري از وضع موجود میباشد.داراي 25 باب کسري پارکینگ اداري 

.میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
کاربري پالك در زمان احداث به صورت مسکونی با تراکم متوسط بوده و هم اکنون داراي 

.کاربري اداري انتظامی تثبیت شده میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده مبنی بر سطح اشغال صد درصدي و تعریض 
ملک در کوچه هاي 6 و 8 متري ،لذا راي صادره منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و 
معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي 

بدوي عینا تایید میگردد.

سایر 192  0
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1398/06/23 4/98/9998 تجدید 
نظر

رشت - 
بلوار 
افتخاري 
-عینک - 
کوي کاشی 
-انتهاي  
کوچه 29

4-1-10749-344-1-0-0 130
6

توضیحات بازدید مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت تقریبی 60 مترمربع (بر اساس نسق 
نامه) می باشد. بر روي زمین فوق یک باب ساختمان 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی با سطح پوشش 100% به زیربناي کل 180 مترمربع (با توجه به نقشه هاي معماري 
ارایه شده) با مصالح بتنی و قدمت سال 97 احداث شده است. تخلف ساختمانی بر خالف 

 :اصول فنی و شهرسازي به شرح زیر است
.احداث بناي بدون مجوز داخل تراکم در طبقه همکف به سطح 48 مترمربع -1

.احداث بناي بدون مجوز خارج از تراکم در طبقه همکف به سطح 12 مترمربع -2
.احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه اول) به سطح 60 مترمربع -3
.احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه دوم) به سطح 60 مترمربع -4

حیاط خلوت سراسري اجرا نشده است. لکن در حد غرب بازشویی در همکف و طبقات تعبیه 
نشده است و از آن سمت اشرافیت ندارد. همچنین اقدام به تعبیه درب ماشین رو در پیلوت 
و پنجره در طبقات در حد شمال نموده که با توجه طرح تفصیلی و خط پروژه ، در حد شمال 
معبري وجود ندارد. برابر خط پروژه شماره 1629-98/01/21 به سطح تقریبی 12 مترمربع از 
اعیان هر طبقه در تعریض معبر 10 متري قرار دارد. درخواست حفاري به طول 2 متر روي 

/پوشش آسفالت در گذر 10 متري دارند./ع.ا

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1399/03/08تاریخ گزارش:

13:29زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100


