
از تاریخ : 1399/01/05 تا مورخ: 1399/12/30  تاریخ برگزاري کمیسیون

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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  همزمانساز  
تجاري به مساحت 2/14   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 راي به پرداخت جریمه با ضریب  4 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

28,761,600(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال  
محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 2.14  4
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/03 1/99/29576 بدوي گلسار  
 نبش157

1-1-10160-2-1-0-0 1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان بازدید شده طبق سوابق بصورت
(((ساختمان احداثی داراي پروانه شماره 68 مورخ 95/09/15 بصورت ساختمان 4 طبقه بر 
روي 3 واحد تجاري بهمراه بالکن در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین با زیربناي 1401/33 

متر مربع میباشد.عملیات ساختمانی پایان یافته و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.دو 
مرحله داراي راي کمیسیون ماده 100 میباشد. مرحله اول از بابت اضافه بنا در زیرزمین 
.بمساحت 91/06 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/23 میباشند

 مرحله دوم از بابت
اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 34/99  متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 133/91 متر مربع-2

توسعه بناي مغازه در همکف بمساحت 125/20 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-3
(افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 3 واحد به 5 واحد)

توسعه بالکن در نیم طبقه بمساحت 176/71 متر مربع-4
حذف انباري در طبقه اول (حد شرق بالکن)-5

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 611/32 متر مربع (هر طبقه 152/83 متر مربع)-6
احداث طبقه ششم بمساحت 357/27 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-7

،توسعه راه پله به بام بمساحت 1/14 متر مربع-8
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 63/81 متر مربع-احداث راهرو بمساحت 25/10 متر 

مربع
(توضیح اینکه بمیزان 2/19 متر مربع از مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع میباشد.)

طبق ضوابط تعداد 21 واحد پارکینگ (11 واحد تجاري -10 واحد مسکونی) مورد نیاز بوده -9
.که با توجه به جانمایی ارائه شده تعداد 11 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-10
داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/12/27 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 

.343163 مورخ 1399/05/08 دریافت نموده اند
:با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح ذیل میباشد

با توجه به افزایش سطح بالکن به سطح 3.17 مترمربع و کاهش بناي تجاري همکف به  -1
سطح 1.03 مترمربع در مجموع داراي اضافه بناي همزمانساز تجاري به سطح 2.14 مترمربع 

.میباشد
تبدیل 5 واحد مسکونی به 15 واحد مسکونی و 5 واحد کسري پارکینگ مسکونی ناشی  -2

از تبدیل واحدها)))
**************

1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.بابت موارد مذکور نیز داراي رأي تجدید نظر مورخ 1399/08/19 میباشند
خالف جدیدي مشاهده نگردیده

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

بشماره 11 مورخ 1400/03/19 فاقد عقب نشینی میباشد.(معبر حد شمال 11 متري - معبر حد 
غرب 24 متري)

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 0.9 مترمربع، تبدیل راه 
پله به بناي مفید به مساحت 33.21 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 2.16 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 191,872,800(یکصد و  نود و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.07  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 1/99/29614 بدوي حسین اباد   
دوستان

1-2-10213-13-1-0-0 2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/180 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 568.65 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در 
مرحله ستون گذاري همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 15.70 مترمربع داراي 

سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده به وضع سابق 
.بوده که اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

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

کاهش بنا در همکف به سطح 7.5 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.7 مترمربع ( هر طبقه 0.9 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 7.59 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.62 متر مربع ( هر طبقه 

8.54 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.11 تا  1.20 متر متغیر می باشد 

.زیر شیروانی به سطح 6.35 مترمربع کاهش یافته است 
.راه پله به بام ( طبقه چهارم ) به سطح 6.07 مترمربع کاهش یافته است 

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 2.16  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد - 
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است 

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف با احتساب راه پله 70% ...................... سطح اشغال  
%استفاده شده 70.44

.ضمناً میزان تخلف صورت گرفته کمتر از 5% می باشد 
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید 

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

2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اکبرپورصبوري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 1 رشت مبنی بر اضافه بناي همزمانسازدر همکف به مساحت 17.93 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 2,510,200(دو میلیون و  پانصد و  ده هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 17.93  2
 

70000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/29922 بدوي چمارسرا  
رجایی 2

1-2-10386-86-1-0-0 3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط نماینده جلوگیري از تخلفات ساختمانی داراي سوابق  بشرح 
: ذیل می باشد

برابر سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع داراي پروانه بشماره 
126-59/02/22 و پروانه توسعه بنا بشماره 160-64/02/19 بوده  و برابر گواهی واحد 

 . جلوگیري از تخلفات کل پالك داراي بالمانع بشماره 1/33/765-72/03/01  بوده است
**********

الزم به توضیح است که مجددا  از بابت تغییرات بوجود آمده داراي سوابق در واحد جلوگیري 
: از تخلفات بشرح ذیل می باشد

الف - از بابت افزایش بالکن بسطح 45.39 مترمربع برابر راي تجدیدنظر مورخ 95/04/09   به 
 پرداخت مبلغ 492.481.500 ریال جزاي نقدي

ب - از بابت تبدیل پیلوت از مسکونی به تجاري و تبدیل راه پله از مسکونی به تجاري به 
.تخریب بنا محکوم گردیدند که درنتیجه کسري پارکینگ منتفی میگردد

ج - درخصوص تبدیل نیم طبقه مسکونی به تجاري بسطح 59.81 مترمربع با توجه به اینکه 
برابر بند 24 ماده 55 دایر کردن دفتر اسناد رسمی ازدواج و طالق جزء استفاده تجاري 
 .محسوب نمیگردد لذا دراینخصوص تخلفی صورت نگرفته که منجر به صدور راي گردد

د - از بابت احداث مغازه در حیاط بسطح 25.31 مترمربع برابر صورتجلسه مورخ 97/09/08 
محکوم به تخریب بنا گردیده که مالک راسا اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده 

  .است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
مجدداً برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ساختمان ، داراي مغایرت بشرح 

: ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در سوئیت مسکونی همکف بسطح 17.93مترمربع -

تبدیل زیرپله به یک باب مغازه در حال فعالیت سیگار و خواربار فروشی بسطح 4.17  -
  مترمربع

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
از بابت بناي مسکونی داراي راي جریمه و از بابت بناي تجاري زیر راه ÷له به سطح 4.17 

مترمربع داراي راي اعاده به وضع سابق میباشد که برابر بازدید بعمل آمده راي تخریب انجام 
.و اعاده به وضع سابق گردیده است

3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2.85 مترمربع، اضافه بنا در طبقات سوم تا 
پنج هر طبقه به مساحت 60.06 مترمربع، اضافه بنیا زیرشیروانی به مساحت 19.92 

مترمربع، مازاد انباري به مساحت 6.39 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 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,934,209,200(یک 

میلیارد و  نهصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 209.33  2.75
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 1/99/30119 بدوي گلسار بلوار 
توحید - 
توحید 7 

جنب 
ساختمان 

بوستان

1-1-10156-43-1-0-0 4

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 336,000,000(سیصد و  

سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/311مورخ 96/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1161.45 مترمربع میباشد.از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 30.04 مترمربع و در طبقات اول و دوم به سطح 119.44 مترمربع 
و 7.14 مترمربع و شکایت همسایه، داراي راي کمیسیون ماده صد و سوابق پرداخت در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم با قدمت سال 98 و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.10 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -1
مفید در همکف به سطح 3.79 مترمربع که به کسر مقادیر راي کمیسیون ماده صد داراي 

.مابه التفاوت به سطح 2.85 مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 300.30 مترمربع (هر طبقه 60.06 مترمربع) و -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 6.45 
مترمربع (هر طبقه 1.29 مترمربع) که به کسر مقادیر راي کمیسیون ماده صد داراي مابه 

التفاوت به سطح 180.17 مترمربع میباشد
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 19.92 مترمربع -3

به سطح 6.39 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -4
.در زیرشیروانی دارد

پارکینگ هاي موردنیاز براي هر واحد مسکونی دو واحد و در کل 10 واحد میباشد  که -5
برابر نقشه هاي ارائه شده 9 واحد پارکینگ جانمایی شده اما با توجه به افزودن درب 

پارکینگ و حذف پارك حاشیه اي، یک از پارکینگها با وجود رعایت ابعاد مجاز موردتایید 
نبوده و جمعا دو واحد کسري پارکینگ دارد. ضمنا مسدود نمودن درب مورد نظر در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

سطح اشغال مجاز پروانه 52.25 درصد و سطح اشغال موجود 69.83 درصد میباشد.(بدون  
احتساب سایبان)

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
--------------------------------

حالیه مالک ضمن مسدود نمودن درب موردنظر نسبت به تغییر آرایش پارکینگ ها اقدام 
.نموده است. بر این اساس کال داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ساختمان بمبلغ 1,274,817,600(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  
هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 126.47  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/24 1/99/30210 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
پشت 

مدرسه 
کوثر بن 

بست 
رحیمی

1-1-10278-6-1-0-0 5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/13 مورخ 97/04/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 813.30 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است 

:در مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم و از بابت تخلفات به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 34.60 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 69.20 مترمربع (هر طبقه 34.60 مترمربع) -
احداث کنسول غیرمجاز رو به شارع در طبقات اول و دوم به سطح 8.40 مترمربع (هر  -

طبقه 4.20 مترمربع)
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

مورخ 1397/12/18 مبنی بر جریمه نقدي بوده و در خصوص احداث کنسول غیرمجاز به 
.شارع عام راي تخریب دارد که مالک اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

**************************************************
حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.67 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.67 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 3.30 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.63 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 40.73 مترمربع -

تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 157.37 مترمربع ( که از این مقدار به  -
سطح 40.45 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

الزم به توضیح است شکل هندسی فضاي مسکونی احداثی در زیر شیروانی با رعایت شیب 
.مجاز 57% می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 11.79 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.68 متر مربع ( هر طبقه 

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

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  74.39
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 احداث سایبان با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 62,659,200
(شصت و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.12  3
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/30998 بدوي گسار خ  
157 

1-1-10160-4-1-0-0 6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 803 مورخ 1391/12/28 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 907/63 متر مربع صادر گردیده که 

: عملیات اجرایی به اتمام رسیده و قبال` بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 31/61  مترمربع -1

. احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی به مساحت 4.63 مترمربع 
 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 31/61 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  بمساحت 31/61 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 31/61 مترمربع-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 31/61 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بمساحت 82/33  مترمربع که از این مقدار به  -6

.مساحت 10.53 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
 احداث راه پله به بام بمساحت 12/94 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم  خارج از  25 % به مساحت 99.06 مترمربع در زمان صدور  -8
پروانه می باشد که  حالیه با توجه به تبصره ماده 7 به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

.گردد
افزایش تعداد واحد  از 4 واحد به 5 واحد که با توجه به تاریخ صدور پروانه ، کسري  -9

.پارکینگ ندارد
داراي رأي کمیسیون و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 267953 مورخ 1397/11/06 

.دریافت نموده اند
همچنین بابت اضافه بناي همزمانساز در طبقه پنجم بمیزان 1/38 متر مربع داراي سوابق 

.پرداخت خالف در واحد تخلفات میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مابه التفاوت نسبت به سوابق بصورت

احداث سایبان در همکف بمساحت 17/12 متر مربع جهت تأمین پارکینگ ******
کاهش بنا در طبقات 4.3.2.1 بمیزان 0/68 متر مربع (هر طبقه 0/17 متر مربع) ******

.توضیح اینکه نماي جانبی حد شرق حلب رنگی و دیوار حائل اجرا گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

6

شهرداري کالنشهر رشت
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08:57زمان گزارش :
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با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
توسعه انباري به مساحت 28.93 مترمربع، احداث یک باب انباري به مساحت 30.53 

مترمرمربع 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 171,244,800(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  دویست و  

چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 59.46  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 1/99/31089 بدوي گلسار خ 
192 

1-1-10133-40-1-0-0 7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 500 مورخ 1392/12/28 و گواهی 
پایانکار بشماره 355672 مورخ 1398/08/26 بصورت ساختمان 6/5 طبقه در 6 واحد 

 مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 1478/34 متر مربع صادر گردیده
طی بازدید بعمل آمده مالک پس از اخذ پایانکار بدون مجوز اقدام به توسعه انباري شماره 6 

(طبق نقشه تفکیکی ممهور شده در زمان پایانکار) بمساحت 28/93 متر مربع و احداث 
.یکباب انباري دیگر بمساحت 30/53 متر مربع نموده اند

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ، 
.همچنین اصالح شماره هاي پارکینگ ها طبق قرارداد واگذاري واحد هاي مسکونی را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي 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 

با اعمال ضریب  سه(3)برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم، راي به جریمه به مبلغ 

352,461,000(سیصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  یک هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 38.17  3
 

1220000  , 1398 احداث بارانداز در حیاط 1399/03/11 1/99/31290 بدوي کوي  
حسینی  

مسجد

1-1-10358-54-1-0-0 8
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1400/04/06تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

به استناد تبصره 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 2,419,200(دو میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال 

صادر می گردد

جریمه 18.  4
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/03/11 1/99/31290 بدوي کوي  
حسینی  

مسجد

1-1-10358-54-1-0-0 8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی به شماره 227 مورخ 
1391/06/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 382.9 متر 

 مربع
که درخصوص افزایش بنا در همکف وطبقات و احداث یک باب مغازه در همکمف ازبابت 

گزارش تخلف ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت  راي کمسیون ماده صد و سوابق پرداخت تخلفات  

..و دریافت عدم خالفی بشماره 179144 مورخ 98/09/05  میباشد
:حالیه مالک مجددا نسبت به تخلف ساختمانی و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است

احداث سایبان در همکف در حیاط خلوت بسخط 5.03 مترمربع (عدم رعایت عرض دو متر  -
حیاط خلوت در همکف)

افازیش بنا در همکف بصورت همزمانساز بمقدار 1/82 مترمربع -
توسعه زیربناي تجالري در همکف  بسطح 0/18 مترمربع -

توسعه بنا همزمانسازدر طبقات 1-3 هرکدام بسطح 1.82 مترمربع که جمعآ بسطح 5.46  -
 مترمربع

 توسعه بنا  همزمانساز در طبقه 4  بسطح 1.83 مترمربع  -
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/21 مترمربع -

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/53 مترمربع که  -
جمعآ بسطح 2/12 مترمربع

 احداث 4باب  انباري در زیرشیروانی بسطح 11.19 مترمربع -
 احداث راهرو در زیرشیروانی بسطح 10.51 مترمربع -
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

سایر سایر 36.32 3360000  , 1394
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/31398 بدوي گلسار  
 خ136

1-1-10065-33-1-0-0 9
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 228 مورخ 1393/11/11 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی در 2 واحد مسکونی با زیربناي 
500.80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و تا این 

:مرحله داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.3 متر مربع -- اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  -

سطح 37.6 متر مربع (هر طبقه 9.4 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.2 مترمربع و طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 8.8 مترمربع ( هر طبقه 2.2 مترمربع )
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش یافته در نتیجه داراي 2  واحد کسري  -

 .پارکینگ می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی به سطح 76.7 متر مربع در طبقه دوم و به سطح  -

 .76.7 متر مربع در طبقه چهارم با عنوان افزایش تعداد واحد لحاظ می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 134.19 متر مربع ( تبصره 7)  -

-الزم به توضیح است شاکیان پرونده ( آقاي خلیقی و خانم رحمانی ) ملک خود را به 
متشاکی ( آقاي جعفرزاده ) جهت مشارکت تحویل دادند و حالیه متشاکی به دلیل داشتن 2 
کسري پارکینگ اقدام به احداث تیرآهن در کنار دیوار حیاط جهت تامین پارکینگ نموده 
که این امر موجب نارضایتی شاکیان بوده و درخواست جلوگیري از کار و تخریب پایه هاي 

 .فلزي را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذیصالح می باشد
===========================

گزارش فوق الذکر داراي سوابق گزارش تخلفات ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي 
جریمه و سوابق پرداخت تخلفات وعوارض درآمدي میباشد.))

***********************
: حالیه وضع موجود طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجددا` داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 3/71 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 2/48 متر مربع -1
مربوط به احداث سایبان متصل به ساختمان در حد شمال جهت تأمین پارکینگ در محدوده 

2 متر حیاط خلوت)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 4/92 متر مربع (هر طبقه 1/23 متر -2

مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 0/4 متر مربع (هر طبقه -3

0/1 متر مربع ) بصورت همزمانساز
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توسعه راه پله به بام بمساحت 2/29 متر مربع-4
 تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی -5

.الزم به ذکر است که در صورت ابقاي سایبان مذکور کسري پارکینگ منتفی میباشد
 توضیح اینکه بارانداز در حد جنوب (محوطه ) در حد اسکلت و فاقد سربندي بوده

.ضمنا` تاکنون گواهی عدم خالف و پایانکار دریافت ننموده اند
حالیه متقاضی (خریدار واحد مسکونی طبقه دوم) درخواست پاسخ استعالم دفترخانه 

.(انتقال اجرایی ) دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 11,053,200(یازده میلیون و  پنجاه و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 3.02  3
 

1220000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/17 1/99/31464 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
104  ك 
نسترن

1-1-10373-62-1-0-0 10

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 291 مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیر بناي 732.99 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 335936 مورخ 1398/10/26 صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده ممهور 
به مهر مهندس نقشه بردار داراي اضافه بناي یکدست ساز بسطح 3.02 متر مربع  می باشد. 
رعایت پارکینگ و رعایت عقب نشینی گردیده است. ارتفاع پیلوت به طور متوسط 2.30 متر 
می باشد. معابر پاك سازي گردیده، صندوق پست و شیر آتش نشانی در طبقات نصب شده 
است. درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. 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 مبلغ 127,075,200(یکصد و  بیست 
و  هفت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 18.91  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/11 1/99/31541 بدوي استادسرا 
استادسرا 

کوچه 
انقالب بن 

بست راهمنا

1-2-10015-207-1-0-0 11
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 181 مورخ 1397/07/03 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 522.46 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله ستون 

:طبقه دوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
افزایش بنا در همکف به سطح 11.46مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  11.46مترمربع که جمعآ بسطح  22.92مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.60مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 7.60 مترمربع که -4
جمعآ بسطح 15.20مترمربع

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1398/05/08مبنی بر جزاي نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

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

حال در ادامه کار و در مرحله نازك کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.23 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.46 مترمربع ( هر طبقه 1.23 مترمربع ) -

 اضافه بنا در طبقه سوم جمعاً به سطح 10.23 مترمربع -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول و دوم هرکدام به سطح 0.36 متر مربع و در طبقه سوم به سطح 

7.96 متر مربع ( جمع کل طبقات 8.68 متر مربع )
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز همکف 70% .................... سطح اشغال استفاده شده 76.49

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

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

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

ساختمان بمبلغ 618,004,800(ششصد و  هجده میلیون و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.31  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/24 1/99/31832 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-9-1-0-0 12
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/371 مورخ 1397/12/08به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1232.05 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در 

:مرحله اسکلت و سقف طبقه سوم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 51.72 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 140.73 مترمربع ( هر طبقه 46.91 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 2.04 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.54 متر مربع ( هر طبقه 5.18 

متر مربع )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد بوده و 
.اجراي حکم گردیده است

****************************************
حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.45 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.03 مترمربع ( هرکدام به سطح 1.34  -
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 45.57 مترمربع -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 10 مترمربع ( هر  -

طبقه 2.5 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه چهارم -

به سطح 5.29 مترمربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.زیرشیروانی به سطح 4.46 مترمربع کاهش یافته است
.با توجه افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز همکف 80% .............سطح اشغال استفاده شده 80.22

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
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گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ابالغ امر به کارشناس رسمی دادگستري 

و استعالم عدم تخلف و نظر به اینکه مطابق نامه شماره ش ر 98987 مورخ 
139806/09 شهرداري ، نظریه کارشناس مبنی بر عدم تخلف تایید گردید و راي براي 

آن به شماره 1/98/31331 مورخ 1398/06/09 صادر گردیده است لذا با توجه به 
استدالالت صورت گرفته ، پرونده قابلیت طرح در این کمیسیون با توجه به راي صادره 

را ندارد و در صورت اعتراض از طریق کمیسیون تجدیدنظر اقدام صورت پذیرد .

ردتخلف 4.75  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/31953 بدوي علی اباد  
هاشمی بهار

1-2-10166-11-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  96
مورخ89/04/14 به صورت  3طبقه روي پیلوت در3واحد مسکونی  با زیر بناي کل 367.15 

مترمربع و داراي پایانکار ساختمانی بشماره 127823مورخ 91/01/16و نیز داراي پروانه 
..توسعه بنا بشماره 108 مورخ96/08/15 با زیربناي 546.35 مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده توسط مالک داراي افزایش 
:بناي همزمانساز درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا همزماسازدر همکف به سطح 1.61 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1.61 مترمربع که جمعآ بسطح  3.22 مترمربع-
 کاهش زیربنا در طبقه سوم بسطح 1.98مترمربع-

 کاهش زیربنا در طبقه چهارم بسطح 2.02مترمربع--
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
الزم بذکراست گزارش فوق الذکر توسعه بنا قید شده بصورت اشتباه محاسباتی در هنگام 

صدور پروانه توسعه بنا بوده در حین انجام عملیات ساختمانی  براساس نقشه هاي موجود در 
پرئنده فنی بوده و نیز درطبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف (بام تهرانی) بصورت 

اختصاصی مورد استفاده قرار میگردد. که در پایانکار وپروانه توسعه بنا جزء زیربنا محسوب 
..شده لیکن در سند مالکیت طبقه سوم وچهارم (دوبلکسی)قید نشده است

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
=====================

====
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به کمیسیون ماده صد با توجه به موارد ذکر 
شده داشته که براساس نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد و راي کمیسیون بشماره 105173 

مورخ 98/06/17 اعضاي محترم کمیسیون موارد فوق را قابل طرح در کمیسیون ندانسته 
.اند....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

13

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانسازمسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 206,539,200(دویست و  شش میلیون و  پانصد و  سی و  نه 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 20.49  3
 

3360000  , 1397
 , 1399

تبدیل غیر مجاز 1399/06/18 1/99/32064 بدوي کوچه انعام 
-کوچه 13

 -فرعی اول

1-2-10105-79-1-0-0 14

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  129مورخ 
97/06/07به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 743.14مترمربع 

می باشد..قبال در مرحله  اجراي ستون و سقف طبقه چهارم  بابت تخلفات  بر خالف مفاد 
: پروانه و خارج از عمق 60% بابت تخلفات بشرح ذیل

افزایش بنا در همکف به سطح 14.80مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  29.57مترمربع که جمعآ بسطح  118.28مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 4.03مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4هرکدام بسطح 7.57مترمربع که جمعآ -

بسطح  30.28 مترمربع
با توجه به عدم اجراي سقف شیروانی تاکنون انباري زیرشیروانی اجرا نشده وبراساس -

...پروانه صادهر محاسبه گردیده و پس از اجرا قابل به بررسی واعالم نظر خواهد بود
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

.رعایت فضاي باز وفضاي سبز نگردید ه است--
بابت موارد فوق برابر صورتجلسه مورخ 1398/05/12 داراي راي مبنی بر جریمه بوده پس از 
آن داراي گواهی عدم خالف شماره 347756 مورخ 1397/12/19 بصورت 4.5 طبقه در چهار 
واحد مسکونی با نضمام انباري در زیرشیروانی با زیربناي 876.22 متر مربع .حالیه عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است برابر نقشه برداري تفکیکی 
سازمان نظام مهندسی داراي مغایرت زیربنائی و  اضافه بناي همزمان ساز و غیر همزمان ساز 

 بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمان ساز در طبقه همکف بسطح 2.27 متر مربع -1

اضافه بناي همزمان ساز در طبقات اول الی چهارم بسطح 9.08 متر مربع (هر طبقه 2.27  -2
 متر مربع

 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 23.19 متر مربع -3
اضافه بناي ناشی از  احداث انباري مازاد بر 5 متر مربع  در زیرشیروانی  بسطح 7.86 متر  -4

  (مربع با تاریخ احداث (1399/02/01
اضافه بناي ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات بسطح 1.28 -5

 (  متر مربع (0.32*4
رعایت پارکینگ میگردد درخواست گواهی پایانکار دارند مراتب جهت صدور دستور بعدي  

 .تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  ***************
1/99/22066 مورخ 1399/06/18 مبنی بر جریمه میباشد تخلف جدیدي مشاهده نگردید  

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، به طرفیت آقاي رحمت علی صابري  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17.86 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 10.03مترمربع،  تبدیل تراس 

آفتابگیر به بناي مفید (در هر طبقه) به مساحت 8.65 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 744,912,000(هفتصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد و  

دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 73.9  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/06 1/99/32328 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-63-1-0-0 15

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/529 مورخ 1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 627.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.86 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 30.09 مترمربع ( هر طبقه 10.03 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 155.08 مترمربع -

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.95 مترمربع (  -
 هر طبقه 8.65 مترمربع )

.زیرشیروانی و سربندي تاکنون اجرا نگردیده است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت 

 .پرداخت عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 71.37% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
80.36%

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

.گردد

15

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 531,316,800(پانصد و  سی و  یک میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و 
 هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.71  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/32455 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ 

192

1-1-10127-144-1-0-0 16

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی مرحله اول  شماره 118
 مورخ 1396/09/01و پروانه مرحله دوم بشماره 324674 مورخ 1396/12/12 بصورت سه 

طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی (طبقات دوم و سوم دوبلکسی ) با زیربناي 741.30 
متر مربع  صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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  با احتساب زیربناي  سایه کنسول بسطح 16.76 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.76 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح  13.48متر مربع -3

 اضافه بنا در طبقه سوم  به کسر حفره راه پله داخلی بسطح حدود  4.93 متر مربع-4
  اضافه بنا در راه پله به بام بسطح  0.71 متر مربع-5

 اضافه بناي ناشی از کاهش سطح راه پله در همکف 0.07 متر مربع  -6
رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجازبا احتساب سطح  راه پله  60.75% و سطح 

اشغال اجرایی با احتساب سطح راه پله 66.41% سابقه کمیسیون ماده صد ندارد درخواست 
.گواهی عدم خالف  را دارند  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

16

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  221,844,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  
هشتصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 132.05  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/07 1/99/32972 بدوي رشت  
گلسار بلوار 

دیلمان 
زمینهاي 

احمد پناه  
 خیابان سبز

1-1-10462-18-1-0-0 17

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 481 مورخ 
1394/12/27به صورت  چهارطبقه روي پیلوت در زیر شیروانی در3 واحد مسکونی  با زیر 

..بناي کل 498 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح47.40 مترمربع  ---افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  -

بسطح  47.40مترمربع که جمعآ بسطح  189.60مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 3.79 مترمربع ----کاهش راه -
پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 0.32مترمربع که جمعآ بسطح 

1.28مترمربع
توسعه درزیرشیروانی بسطح  13.01مترمربع   ----احداث انباري بزرگتر ازپنج متر مربع -

 بسطح 0.16مترمربع
افزایش تعدادواحد مسکونی از سه واحد به چهار واحد که طبقه سوم وچهارم دوبلکسی -

.مجوز پروانه صادر گردیده بود
استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است..---رعایت پارکینگ -

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

=======================
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي   =====

کمیسیون بشماره 1/98/31786 مورخ 98/07/17 و سوابق پرداخت تخلفات ساختمانی و 
درامدي میباشد.... حالیه درخصوص استفاده از تبصره 7 بسطح 132.05 مترمربع درهنگام 

..صدور پروانه ساختمانی داشته که در گزارش قید نشده است
.مراتب جهت ارسال به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 341,282,500(سیصد و  چهل و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  دو هزار و  

پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 105.01  2.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/33027 بدوي معلم نبش  
کوچه 

  نیایش

1-2-10330-64-1-0-0 18

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی داراي پروانه تجاري - مسکونی 
به شماره 727 مورخ 87/12/26 برابر راي کمیسیون ماده 5 شماره 31/33254 مورخ 

87/09/21 به صورت چهار طبقه روي 2 باب تجاري به سطح 50.08 متر مربع و نیز فضاي 
پشت واحدهاي تجاري به صورت انباري کالً با زیربناي 736.36 مترمربع می باشد. از بابت 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 27.12 مترمربع   2- توسعه بناي تجاري به سطح 23.11  -1

 مترمربع      3- توسعه بالکن تجاري به سطح 36.39 مترمربع
تبدیل انباري به یک واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 84.65 مترمربع ( به سطح  -4
4.65 مترمربع به صورت افزایش بنا )        5- اضافه بنا در طبقات 2 الی 5 جمعاً به سطح 

183.40 مترمربع ( هر طبقه 45.85 مترمربع )
افزایش تعداد واحدها از 4 به 9 و در نتیجه 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد  -6

.کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه تعداد واحدهاي طبقات 2 الی 5 از 1 به 2 افزایش ***

یافته، مساحت واحد کوچکتر به سطح 75.85 مترمربع بوده و مقدار 45.85 مترمربع اضافه 
بناي هر طبقه از آن کسر گردیده و مقدار 30 مترمربع با عنوان افزایش تعداد واحدها در فرم 

***تحلیل لحاظ می گردد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7

به بناي مفید در همکف و  طبقات جمعاً به سطح 10.8متر مربع ( هر طبقه 1.80متر مربع )
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد بوده و براي 

.آن گواهی عدم خالف به شماره 124585 مورخ 1399/03/26 صادر گردیده است
*********************************************************

*****
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرتهاي همزمانساز نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 20.78 مترمربع ( قبالً محاسبه نشده ) -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1.31 مترمربع -
تبدیل انباري به مسکونی به سطح 1.31 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات 2 الی 5 جمعاً به سطح 18.20 مترمربع ( هر طبقه 4.55 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.95 مترمربع و  طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 16 مترمربع ( هر طبقه 3.20 
مترمربع )
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توسعه زیرشیروانی به سطح 46.46 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، به سطح 23.23 مترمربع داراي مازاد  -

.تراکم می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است
ضمناً از کل ساختمان به عنوان اداره کل کتابخانه استان گیالن به صورت استیجاري در حال 

بهره برداري می باشد و برابر نامه اداره کل کتابخانه مورخ 1398/03/13 قرارداد اجاره تا 
.خرداد سال 1400 می باشد

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

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 چهار برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 215,140,000(دویست و  پانزده میلیون و  یکصد و  چهل 
هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 17.35  4
 

3100000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/04/21 1/99/33097 بدوي بلوار  
دیلمان خ 
آذراندامی  

نبش ك 
 بهار

1-1-10277-38-1-0-0 19
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی بشماره  574 مورخ 
91/12/16به صورت 2طبقه روي مغازه و سه طبقه روي پیلوت دریک واحد مسکونی ویکباب 
مغازه با زیر بناي کل 246.80مترمربع  که براساس بند 9مورخ 91/03/02 کمیسیون ماده پنج 

..صادره گردیده است
عملیات ساختمانی باتمام رسیده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به 

:افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 9.90مترمربع-1

توسعه تجاري بصورت تبدیل قسمتی ازپیلوت به تجاري بسطح 7.89 مترمربع-2
 کاهش زیربنا درطبقه اول بسطح 9.28 مترمربع-3

 افزایش بنا در طبقات 2و3 هرکدام بسطح 9.90 مترمربع که جمعا بسطح 19.80مترمربع-4
کنسول غیرمجاز درطبقات 2و3 هرکدام بسطح 8.94 مترمربع که جمعا بسطح 5-17.88

مترمربع
 افزایش در ادامه  راه پله به بام بسطح 6.63مترمربع-6
 احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 16.45مترمربع-7

تبدیل شیروانی به بام تهرانی (تراس روباز) بسطح 40.97مترمربع که ازاین مقدار بسطح -8
8.94مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام بوده برخالف مدلول ضوابط شهرسازي با توجه 

به تعداد طبقات احداثی
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم با توجه به راي کمیسیون ماده پنج دریافت شده است-9

 افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد به دو واحد مسکونی-10
..که با توجه به توسعه تجاري داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد-11

...مشمول نما ومنظر نمیگردد--12
=================================

===========
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي بدوي بشماره 

..1/97/27623مورخ  97/10/22میباشد
حالیه براساس بررسی مجدد داراي توسعه بالگن بسطح 17.35مترمربع داشته که در آیتم 

کاربري ها زیربناي بالکن تجاري ورود اطالعات گردیده لذا در متن گزارش کارشناسی 
...اشتباهآ قید نشده است

الزم بذکراست توسعه بالکن تجاري فوق با توجه به ضوابط طرح تفصیلی سال صدور پروانه 
..هیچگونه تغییرات ومحاسبات در نحوه ضوابط تعداد پارکینگ تجاري نخواهد داشت

...مراتب جهت  ارسال مجدد به کمیسیون و 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 مازاد انباري به مساحت 4.17 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 18,765,000(هجده 
میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.17  3
 

1500000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/33310 بدوي دیلمان  
پشت 

آموزشگاه 
متین 

خیابان 
بارش 3 
جنب 

مدرسه 
مهرآیین

1-1-10245-99-1-0-0 20
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/96/267 مورخ 
96/12/28 می باشد که به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 

 545/15 مترمربع
صادرگردیده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده- نماهاي جانبی انجام شده ودامنه سربندي 

بصورت ژاپنی با ارتفاع حدود 70 سانتیمتر اجرا ورعایت 4 واحد پارکینگ گردیده  
: ودرخصوص

اضافه بنا درهمکف به سطح 9/25 مترمربع که از این مقدار به سطح 6/85 مترمربع  -1
.احداث سایبان جهت تامین پارکینگ میباشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2/66 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 34/80 مترمربع (هر طبقه 11/60 مترمربع)-3

احداث یک طبقه مازاد به سطح 138/65 مترمربع  . داراي کسري فضاي باز به سطح  -4
1/76 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 14/23 مترمربع داراي سوابق درواحد خالف می 

 باشد که برابر صورتجلسه
مورخه 98/5/27 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبراین اساس براي 

 . آن گواهی عدم خالف  بشماره 345515  مورخه 99/2/3  صادرگردیده
حال با عنایت به نقشه برداري اصالحی  تایید نظام ارائه شده نسبت به زیربناي پروانه صادره 

در زیرشیروانی    بسطح 4/17  مترمربع   اداراي   فزایش بناي درحد تراکم بصورت راهرو 
 ویکباب انباري می باشد

.حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور   تقدیم میگردد
=============================================================

احتراما` با توجه به بررسی مجدد بعمل آمده درخصوص زیربناي 4/17  مترمربع افزایش بنا 
داراي سوابق که برابر صورتجلسه مورخه 99/11/8 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 

 .  جریمه گردیده
 . وچهار اصله نهال قرص گردیده است

20

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اواللی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 112,348,800(یکصد و  دوازده میلیون و  سیصد و  چهل و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.26  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/33346 بدوي جاده  
انزلی-کوچه 
 مهرآئین - 
کوچه  پنجم

1-1-10253-1-1-0-0 21
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/99/33 مورخ 1399/03/07 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( اانباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 574.86 مترمربع صادر 
شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و  به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.72 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.72 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 1.72 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 1.72 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 134.52 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6
درهمکف و  طبقات به مساحت 4.22 مترمربع .( همکف به مساحت 0.59 مترمربع و طبقات 

(. اول تا سوم به مساحت 3.63 مترمربع ( هر طبقه 1.21 مترمربع
 تعداد واحد هاي مسکونی  از 2  واحد طبق پروانه به 4  واحد افزایش یافته است  -7
 بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.16 مترمربع -8

. رعایت پارکینگ می گردد
.سطح اشغال موجود 80 درصد و سطح اشغال موجود 81.03 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

21

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي بر خالف مدلول پروانه ساختمانی با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 625,032,000(ششصد و  بیست و  پنج میلیون و  سی و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.45  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/05/05 1/99/33474 بدوي گلسار بلوار 
 گیالن 149

1-1-10155-45-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/318مورخ 
96/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1032.46مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده  و در دو مرحله داراي سوابق در واحد 

  : جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
حال به توجه به بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله نماسازي می باشد و برابر آخرین 

: نقشه برداري داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد
%سطح اشغال مجاز 65% -----------------------مورد استفاده 81.92 -

اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ  بسطح 20.79  -
مترمربع که از این مقدار بسطح 4.56 مترمربع بصورت پیشروي به سمت دو متر حیاط خلوت 

. می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات  مجاز اول تا پنجم  -

 . بسطح 18.05 مترمربع عرض راه پله در هر طرف 1.10 می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت انباري و راه پله و آسانسور و سرویس مشاعی  بسطح  -

69.22 مترمربع با اسکلت فلزي که از این مقدار بسطح  61.46 مترمربع بناي مازاد بر تراکم 
بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري ها می باشد ، ضمنا آسانسور تا انباري ها ادامه دارد 

. و رعایت شیب زیرشیروانی نمی گردد
 احداث راه پله تا بام و اتاقک آسانسور با اسکلت فلزي بسطح 24.18 مترمربع -

افزایش تعداد درب هاي پارکینگی از یک به دو که با توجه به عدم حذف پارك حاشیه اي  -
. دو باب کسري پارکینگ تزاحمی (درآمدي) دارد

با توجه به سوابق پرداخت کسري پارکینگ و در صورت تایید سایبان ، رعایت 10 باب  -
. پارکینگ براي 5 واحد می گردد

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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  

هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/14 1/99/33483 بدوي بلوار گیالن 
-خیابان 
 20-192
متري 

گاز-روبه 
روي بن 

بست شایان

1-1-10296-14-1-0-0 23

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به سطح اشغال 
امالك همجوار که بصورت همسان احداث گردیده و همچنین قرارگیري ملک در معبر 
20 متري  و 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 3,640,929,600(سه میلیارد و  ششصد و  چهل میلیون و 
 نهصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 371.19  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/15 مورخ  97/4/11 با زیر بناي کل  1282.97 مترمربع در 4 طبقه روي یک باب 
مغازه با انبار زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد سفت کاري بوده که قبالً در مرحله اجراي اسکلت و سقف چهارم  داراي سوابق تخلفات 

:به شرح زیر بوده است
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 5.32 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1

بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 56.27 درصد می 
.باشد

تبدیل یک باب مغازه به 3 باب و توسعه آن بسطح 52.58 متر مربع بصورت تبدیل  -2
پیلوت به تجاري

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 15.96 مترمربع ( هر  -3
طبقه 5.32 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.17 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.22 

.مترمربع ( هر طبقه 0.74 متر مربع ) که عرض باقیمانده راه پله 1.1 متر می باشد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که با پرداخت جریمه تجاري 

.و مسکونی پرونده مختومه گردید
:حالیه  با توجه به نقشه برداري ارائه شده تخلفات جدید به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 35.31 متر مربع -1
 احداث یک طبقه مازاد بسطح 261.77 متر مربع در طبقه پنجم -2

 توسعه زیر شیروانی بسطح 47.49 متر مربع -3
احداث انباري بزرگتر از  5 متر مربع بسطح 4.68 متر مربع در زیر شیروانی -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 8.48 مترمربع ( هر طبقه 2.12 متر مربع 

) که از این مقدار بسطح 2.22 مترمربع داراي سوابق بوده که بسطح 6.26 متر مربع مابه 
.التفاوت می باشد

احداث سایبان جداساز بصورت فلزي و بسطح 15.68 متر مربع  جهت تامین یکباب  -6
پارکینگ مسکونی

درصورت موافقت با سایبان در ردیف 6 کسري پارکینگ مسکونی ندارد در غیر  -7
.اینصورت داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري جهت مغازه ها می باشد. ( خالف مغازه ها قبالً  -8 
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پرداخت شده است)
رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -9

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 38,458,800(سی و  هشت میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 71.22  3
 

180000  , 1375 تبدیل غیر مجاز 1399/01/17 1/99/33601 تجدید 
نظر

گلسار 125 
کوي 

 ولیعصر

1-1-10195-23-1-0-0 24

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان 3 طبقه روي یک باب مغازه داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 422 مورخ73/12/24 و پایانکار به شماره 18955 مورخ 75/11/30 میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه ها ي ثبتی داراي اضافه بنا با قدمت سال 75 نسبت به پایانکار صادره به شرح 
`:زیر می باشد

توسعه تجاري در همکف به سطح 1.09 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 3.42 مترمربع -2

اضافه بنا در همکف به سطح 14.65 مترمربع -3
حذف بالکن تجاري و توسعه واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 39.85 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 12.21 مترمربع -5
کلیه واحدهاي مسکونی و تجاري به همین صورت و بر اساس محتواي صورتمجلس تفکیکی 

.داراي سوابق نقل و انتقال میباشند

: مالکین همچنین پس از اخذ پایانکار و تفکیک قطعات، در سال 98 بدون مجوز اقدام به
مسدود نمودن پنجره و  تبدیل پارکینگ هاي قطعات 1 و 2 تفکیکی به یک باب مغازه به  -6

 سطح 30.05 مترمربع
تبدیل سوئیت به تجاري (آرایشگاه بانوان) به سطح 33.42 مترمربع نموده اند.ضمنا؛ -7

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -8
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی بدون مجوز شهرداري، 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-194280 مورخ 98/10/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر اینکه 
ساختمان مذکور تحت بارهاي ثقلی داراي ایستایی و استحکام الزم می باشد، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,287,488(یک 

میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  چهارصد و  هشتاد و  هشت)  ریال صادر 
و اعالم می نماید. 

جریمه 79.23  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 1/99/33701 بدوي پستک 
کوچه 

میرزاده 
فرعی اول 

سمت راست
 

1-1-10555-51-1-0-0 25

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي فروشنامه عادي و برابر 
نقشه برداري ارائه شده به سطح عرصه 129.02 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان به 

سطح 79.23 مترمربع ( در حد تراکم ) و سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ به سطح 19.97
 مترمربع مجوزي ارائه نگردید. اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به فیش برق 

پیوستی 1379 می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/06/06 به سطح 17.9 
مترمربع از عرصه در تعریض معبر 8 متري حد غرب می باشد. سطح اشغال مجاز %70 

 %................ مورد استفاده 61.41
.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص خارج از تراکم ضمن نقض راي بدوي در خصوص داخل تراکم  به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 154,700(یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم 
می نماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام 

نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 2.38  1
 

65000  , 1366 احداث بناي جداساز 1399/01/24 1/99/33722 تجدید 
نظر

کوي  
حسینی   
بن بست 5

1-1-10342-15-1-0-0 26

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه کارشناس 

رسمی دادگستري به شماره ش ر-194241 مورخ 98/10/23 ثبت اتوماسیون اداراي 
شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص داخل تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 506,990(پانصد و  شش هزار و  نهصد و  نود) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 89.84  0.1
 

65000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت عرصه 170.72 مترمربع بوده که برابر نامه به شماره 142013 مورخ 
98/08/12 شرکت توزیع برق قدمت آن سال 66 میباشد. از بابت آن فاقد سوابق بوده و برابر 

:نقشه برداري ارائه شده اعیان موجود به شرح ذیل میباشد
یک باب خانه ویالیی به سطح 76.97 مترمربع - درحد تراکم -

سرویس بهداشتی جداساز به سطح 2.38 مترمربع- خارج تراکم-
سایبان متصل به سطح 12.87 مترمربع- در حد تراکم-

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/08/13 به سطح 14.10 از عرصه مترمربع در 
تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است.(از این مقدار 6.40 مترمربع از اعیان در تعریض 

میباشد)
سطح اشغال مجاز 70 درصد و سطح اشغال موجود 48.88 درصد میباشد.(بدون احتساب  

سایبان)
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-12315-1398 مورخ 98/07/14 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

26

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مسکونی  بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 

به جریمه) جریمه بمبلغ 93,600,000(نود و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.  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 52  1.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/09 1/99/33846 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
روبروي 

کوچه 28

1-1-10647-111-1-0-0 27

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 

1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
روستایی به شماره 397 مورخ 1387/07/17 به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی به همراه 
یک باب مغازه به سطح 15 مترمربع با زیر بناي کل 165 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي مابه التفاوت 
:زیربنایی نسبت به پروانه صادره به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 28 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 24 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 5.60 مترمربع به  -

صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد)
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد-

.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف برابر فیش برق پیوستی 1388 می باشد
برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1397/12/23 به سطح 15.64 مترمربع در تعریض معبر 8 

 .متري می باشد
.ضمناً داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1398/09/26 مبنی بر تخریب بنا می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

27

در خصوص اعتراض مالک 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 دفاعیه، در خصوص احداث اضافه بناي همکف 
به مساحت 1.17 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 33.53 مترمربع و 
اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 3.69 مترمربع ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 410,005,200(چهارصد و  ده میلیون و  پنج هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 38.39  3
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/01/24 1/99/33849 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
کوچه پست 

 برق

1-1-10052-4-1-0-0 28
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  419 مورخ  93/12/28 با زیر بناي کل  1468.35 مترمربع در 4 طبقه روي مغازه با 

بالکن و زیر زمین که بر اساس راي بند 6 کمیسیون ماده5 مورخ 93/3/28 در 7 واحد 
مسکونی و یک باب مغازه صادر گردیده است.  در مرحله اتمام اسکلت بصورت فلزي فاقد 

کف سازي و فاقد دیوار چینی داراي سابقه گزارش بشرح ذیل بوده که پس از آن گواهی عدم 
: خالف دریافت نموده است

خالف زیر بنایی مشاهده نگردید. با توجه به اینکه تا کنون کف سازي و تیغه گذاري  -*-
انجام نکرفته است در خصوص تغییر فضاها و کاربري ها پس از اجراي دیوارگذاري متعاقباً 

 -*- .اظهار نظر می گردد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
: حالیه با توجه به نقشه برداري وضع موجود داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 55/5% ---------سطح اشغال مورد استفاده با  -
%احتساب راه پله 55.85

 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 14.53 مترمربع -
 افزایش بنا در همکف بسطح 1.17مترمربع -

 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 134.89مترمربع -
 کاهش بنا در نیم طبقه 97.51 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 80.03 مترمربع (تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ) -
 کاهش بنا در طبقات 1 تا 4 بسطح 10.12 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین بسطح 8.38 مترمربع و در  -
همکف بسطح 1.62مترمربع و در مجموع طبقات بسطح 23.53 مترمربع ضمنا عرض موجود 

. راه پله طبق نقشه 1.10 متر می باشد
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد -

تعداد 8 پارکینگ براي واحد هاي مسکونی و 5 پارکینگ براي تجاري مورد نیاز است که با  -
توجه به جانمایی 5 پارکینگ در زیرزمین  ، تعداد 3 باب کسري پارکینگ مسکونی و تعداد 5

.  باب کسري پارکینگ تجاري دارد
عرض رمپ حداقل باید 3.50 متر باشد  که در زمان اجراي کامل ساختمان ،  رعایت آن  -

. الزامیست
 افزایش بنا در راه پله تا بام بسطح 3.69 مترمربع -

*********
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد و دریافت راي تجدید نظر 
کمیسیون ماده صد بشماره 1/99/33849 مورخ 99/01/24 مبنی بر قسمتی راي جریمه و 
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 .قسمتی دیگر در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري راي اعاده به وضع سابق میباشد
*********************************************************

*************************
حالیه مالک برابر تصاویر پیوست نسبت به اجراي حکم اقدام نمودند و تبدیل پیلوت به 

..تجاري منتفی و کسري پارکینگ نیز تامین گردیده است
.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده خالف و صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي  ناشی از تغییر جانمایی  به مساحت 101/84 مترمربع با ضریب 2/5  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  855,456,000(هشتصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 101.84  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/03 1/99/33861 بدوي طالقانی  
صفاري  

صفاري دوم

1-2-10061-2-1-0-0 29
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/154 مورخ  97/6/18 با زیر بناي کل  1274.92 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله 
:سفتکاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 114.35 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و  -1
سطح اشغال مورد استفاده 88.92 درصد می باشد. ضمناً جانمایی ملک تغییر کرده  که در 

پروانه بصورت برساز کامل از شمال بوده و در جنوب حیاط داشته حالیه بصورت برساز کامل 
.از غرب اجرا گردیده و در حد شرق تنها 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت گردیده است

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 114.35 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم  هر طبقه به سطح 118.11 مترمربع که از این مقدار  -3

بسطح 3.76 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در محل پخ دو گذر می باشد. 
عمق کنسول حدود 1.60 متر و از ارتفاع 5.4 متري و از طبقه دوم اجرا گردیده است.( طبقه 

اول فاقد کنسول می باشد)
توسعه زیر شیروانی بسطح 27.94 متر متر مربع -4

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 5.11 متر مربع می باشد -5
.داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض درب سواره رو میباشد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
ضمناً ملک مذکور قبالً از بابت تبدیل بدون مجوز به دبیرستان داراي پرونده سال 95 و  ***

.راي تخریب بوده که ملک قدیمی کالً تخریب گشته و پروانه جدید صادر شد
از بابت موارد فوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد. با توجه به تغییر  ****

جانمایی در هر طبقه بسطح 25.64 متر مربع داراي اضافه بنا ناشی از تغییر جانمایی بوده که 
در مجموع طبقات 101.84 متر مربع می باشد که در مرحله متراژ تغییر جانمایی به کمیسیون 
اعالم نگردید. درخواست رسیدگی به تخلف انجام گرفته را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم 

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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف و 
همزمانساز بودن 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 47,390,695(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  نود هزار و  

ششصد و  نود و  پنج)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 83.21  1.25
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 1/99/33877 بدوي بلوار شهید 
انصاري   
شهید 

حسینی-ه
شتم28/1

1-1-10245-129-1-0-0 30

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 45,562,500(چهل و  پنج 
میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 405 مورخ 
82/5/27  بصورت 2 طبقه روي همکف با زیر بناي کل 195.8 متر مربع و در 2 واحد 

مسکونی می باشد. قبالً از بابت تبدیل 2 طبقه روي پیلوت به سه طبقه روي کرسی به 
مساحت 88.49 متر مربع و 2 واحد کسري پارکینگ داراي سوابق و راي مورخ 84/5/18 

کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي بوده که متراژ تخلفات به تفکیک طبقات مشحص 
نبوده و پرونده خالف در دسترش نمی باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده 

:نسبت به پروانه صادره داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح  25.51 متر مربع -1

تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 79.51 متر مربع -2
افزایش بنا در هریک از طبقات اول و دوم بسطح 33.34 متر مربع  و مجموع 66.68 متر  -3

مربع
 دو واحد کسري پارکینگ طبق ضوابط زمان صدور پروانه -4

با توجه به راي مورخ کمیسیون ماده بسطح 88.49 متر مربع داراي جریمه بوده و بسطح 
83.21 متر مربع بصورت یکدست ساز داراي افزایش بنا در همکف و طبقات می باشد. ضمناً 

در راي مورخ 84/5/18 مقرر گردید در خصوص کسري 2 واحد پارکینگ شهرداري برابر 
ضوابط خود عمل کند. درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
متراژ جدول بازدید با توجه به راي کمیسیون ماده صد سال 84 جهت مختومه *****

**** .نمودن اصالح گردید
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین 
قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 5 

ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000(نود 
میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50  1
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/01/24 1/99/33882 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار - 
روبروي 
آرامگاه 
پیرمال

1-1-10358-83-1-0-0 31

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

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

بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,217,480,000(یک میلیارد و  

دویست و  هفده میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 206.17  0
 

1800000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 206.17 مترمربع که مالک 
بدون مجوز مبادرت به احداث مغازه به مساحت 29.67 مترمربع  و سایبان تجاري به مساحت 
65.96 مترمربع  و انباري تجاري به مساحت 17.59 مترمربع و  فضاي باز تجاري به مساحت 
.92.95 مترمربع  نموده و از آن مکان بصورت کارگاه تولید درب و پنجره استفاده می نماید

.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور سال 1392 می باشد
.به استناد خ پروژه 12 ورخ 1397/09/18 ،فاقد عقب نشینی می باشد

.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-213158 مورخ 99/10/30 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 ، بمبلغ 29,825,100(بیست و  نه 
میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 96.21  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/33899 تجدید 
نظر

گلسار  -  
خیابان 130 

- انتهاي 
توحید 8

1-1-10470-2-1-0-0 32

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,027,493,000(دو 
میلیارد و  بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  سه هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 218.01  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/33899 تجدید 
نظر

گلسار  -  
خیابان 130 

- انتهاي 
توحید 8

1-1-10470-2-1-0-0 32

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق بازدید میدانی بصورت یکباب خانه مسکونی تریپلکس 
که بصورت خالف ساز  و با مصالح بتن مسلح  احداث گردیده است که مساحت عرصه طبق 

نقشه برداري  وضعیت موجود  125.05 مترمربع و مساحت اعیانات با توجه به نقشه برداري و 
.با احتساب راه پله هاي داخلی 314.22 مترمربع می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1397/09/13 به مساحت 1.55 مترمربع در تعریض پخ عرض دو 
.گذر می باشد

به مساحت 86.45 مترمربع از اعیان همکف داخل تراکم و به مساحت 26.36 مترمربع از 
اعیان همکف خارج تراکم و به مساحت 9.76 مترمربع از اعیان طبقات داخل تراکم و به 

.مساحت 191.65 مترمربع از اعیان طبقات خارج از تراکم می باشد
باتوجه به اینکه یک واحد پارکینگ در همکف تامین شده است حالیه با توجه به اینکه 

مساحت اعیانات باالي 180 مترمربع می باشد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی مسکونی 
.تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي امیر عزیزنیا مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح سایبان احداثی بسطح 5.06مترمربع 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 4,807,000(چهار میلیون و  هشتصد و  هفت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 5.06  0.5
 

1900000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/10 1/99/33952 بدوي خیابان  
معلم - 

میدان معلم 
- کوچه 

غرا- اولین 
کوچه سمت 

چپ- 
انتهاي 
 کوچه

1-2-10054-146-1-0-0 33

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه شماره 1/97/117 مورخ 1397/05/30  و 
اصالح پروانه شماره 337433 مورخ 1397/12/28 می باشد که بصورت ساختمان 4/5 طبقه

در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 1029/47 متر مربع  
: صادرگردیده ودرخصوص

 کاهش بنا در همکف بمساحت 7/51 متر مربع-1
توسعه زیرشیروانی بمساحت 24/97 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 3/92 متر -2

مربع-توسعه راه پله و راهرو بمیزان 21/05 متر مربع)
توضیح اینکه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 3/13 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است
.کسري پارکینگ ندارند

سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 56/74% و حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز 
رعایت میگردد. داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده وبراین اساس 

 براي آن گواهی
عدم خالف بشماره 356762  مورخه 99/6/24 دریافت نموده عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده ودرخصوص احداث استخروتاسیسات  در همکف بسطح 101/16  مترمربع  که از مقدار 
 فوق بسطح

19/48مترمربع مازاد بر35 % سطح اشغال مجاز می باشد اشاره اي نگردیده عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده   حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت 

.دستور   تقدیم می گردد
=======================================================

احتراما` با عنایت به بررسی مجدد بعمل آمده مالک مجددا` اقدام به احداث سایبان در محوطه 
حیاط خلوت بسطح 5/06  حترمربع مازاد برتراکم را نموده است .مراتب جهت دستور تقدیم 

  . میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (تغییر جانمایی ) در همکف و طبقات بصورت همزمانساز  
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو 

میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/10/06 1/99/33976 بدوي رشتیان 
روبروي 
مسجد 
صاحب 
الزمان  
سیاه 

اسطلخ  
نبش یاس 3
 س راستین

 

1-2-10138-92-1-0-0 34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 297 مورخ 1394/12/25 و 
تمدید پروانه بشماره 324835 مورخ 1396/12/11 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 406/49 متر مربع صادر گردیده و در مرحله 
: سفتکاري داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 17/44 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 107/44 متر مربع (هر طبقه 26/86 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/01 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/38 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

مربع در همکف
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 77/35 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/43 متر مربع و طبقات -6

بمساحت 4/68 متر مربع (هر طبقه 1/17 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7

بمساحت 53/10 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8
.نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارند
**************

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/32047 مورخ 1398/07/17 و پرونده مختومه 
.میباشند

توضیح اینکه وضع موجود طبق پالن معماري ارائه شده داراي اضافه بناي ناشی از تغییر 
جانمایی در همکف و طبقات 1 تا 4 ، هر طبقه بمساحت حدودا` 20 متر مربع بصورت 

.همزمانساز میباشند
الزم به ذکر است که عرض حیاط خلوت حد شمال در زمان پروانه 2 لحاظ گردیده که وضع 

.موجود عرض متوسط حیاط مذکور در حد شمال 3/90 متر میباشد
ضمنا` وضع موجود تعدادي از پالك هاي مجاور نیز از حد جنوب بصورت برساز اجرا شده 

اند.(عکس پیوست)
.حالیه متقاضی درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند

 . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نامه شهرداري به 

شماره ش ر-180219-98/10/04 و گزارش پیوست آن مبنی بر اینکه سال وقوع تخلف 
1359 می باشد و با توجه به کاربري مسکونی ملک، ضمن نقض راي بدوي، موضوع 

تخلف کان لم یکن اعالم می گردد.

ردتخلف 125  0
 

55000  , 1359 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 1/99/33981 تجدید 
نظر

هاشمی   
-10 متري 

مرادي

1-2-10346-37-1-0-0 35

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه 243.45 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 125 متر 

مربع ( 80 مترمربع در حد تراکم  و 45 مترمربع خارج تراکم ) با اسکلت آجري و قدمت سال 
1359 ( ماقبل سال 1366 )  با توجه به فیش برق پیوستی مجوزي ارائه نگردید. برابر خط 

پروژه شماره 13 مورخ 1398/08/13 به سطح 108.60 مترمربع ( از عرصه که در آن اعیان به 
سطح 45 مترمربع واقع شده ) در تعریض معابر 10 و 6 متري شمال و شرق و جنوب و پخ هاي 

2 گذر می باشد. سطح اشغال مجاز 65% و سطح اشغال استفاده شده به کسر عقب نشینی 
92.7% می باشد. ضمناً برابر نامه اداره برق به شماره 98/74823 مورخ 1398/08/11 تاریخ 

نصب کنتور 1359/03/14 می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه شماره 103664 مورخ 
.1398/06/14 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي حسین داودي  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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 663,524,000(ششصد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 53.51  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/01/17 1/99/34010 بدوي خمسه بازار  
بلوار قلی 

 پور

1-1-10382-17-1-0-0 36

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

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/220 مورخ 1397/07/29 
بصورت 3 واحد تجاري بهمراه  پارکینگ بانضمام بالکن مجموعا` با زیربناي 256/85 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 کاهش زیربناي همکف بمساحت 4/84 متر مربع-1
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پارکینگ به تجاري بمساحت 25 متر مربع-2
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل راهرو به تجاري بمساحت 10/8 متر مربع-3

 توسعه بالکن تجاري بمساحت 17/71 متر مربع-4
تعداد 3 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به پرداخت یکواحد کسري -5

.پارکینگ در زمان پروانه تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
%سطح اشغال مجاز 84/88 % -سطح اشغال موجود 82/62

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

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  *********
است.(بروزرسانی)

36

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 1.25 

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
775,320,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 184.6  1.25
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/03/03 1/99/34019 بدوي بلوار شهید  
قلی پور ك 
سوم  نبش 

 فرعی 2
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره 311 مورخ 94/12/27 به صورت 4
طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 495.25 
مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده تا این مرحله به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 28.03 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشغال مورد استفاده حدود 78 درصد می باشد
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح مازاد 7.27 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  112.92مترمربع ( هر طبقه 28.23  -3
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 8.42 متر مربع -4
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 1.07مترمربع -5

 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -6
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

از بابت موارد فوق داراي سوابق وراي کمیسیون ماده صد بوده که پرداخت نموده است. با 
توجه به فرم کنترل نقشه از بابت تراکم تشویقی زمان صدور پروانه بسطح 184.6 متر مربع 
مازاد استفاده شده (تبصره 7) که در گزارش قبلی به کمیسیون ماده صد اعالم نشده است. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

37

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 4.99 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 

25,149,600(بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 4.99  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 1/99/34056 بدوي گلسار 
پستک بلوار 
معین  16بن 
بست6متري 

س لیو
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 112 مورخ 1395/12/01به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  
با زیر بناي کل 635.02 مترمربع  صادر گردیده و در مرحله اتمام فونداسیون بدون خالف  
پروانه احداث بنا مرحله دوم  دریافت نموده اند و در مرحله سفتکاري  از بابت اضافه بنا در 

همکف بسطح  1.25مترمربع  و در طبقات  اول تا سوم بسطح 2.64  مترمربع (هر کدام 0.88  
مترمربع ) برابر راي بدوي مورخ 96/10/23 محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند که برابر 

. گواهی واحد حسابداري بصورت نقدي اجراي حکم نموده اند
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************************************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام 

مهندسی رسیده داراي مغایرت  بصورت راهرو در زیرشیروانی بسطح 4.99 مترمربع می باشد 
 . . رعایت پارکینگ می گردد و سه باب انباري در زیرشیروانی مورد گواهیست

مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم شعبه 2 کمیسیون ماده صد جهت صدور دستور 
.تقدیم می گردد

38

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

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 30.22 
مترمربع، راه پله به بام و اتاقک آسانسور به مساحت 20.89 مترمربع، ضمن نقض راي 

بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  833,607,600(هشتصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  هفت هزار 

و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.77  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 1/99/34062 تجدید 
نظر

خیابان  
شهید 
رجایی 

کوچه 52 
بن بست 

سوم 
-سمت 
راست

1-2-10463-5-1-0-0 39

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 182 مورخ 85/07/02 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 269.60 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.22 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 90.66 مترمربع (هر طبقه 30.22 مترمربع)-2

 احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور به سطح 20.89 مترمربع -5
.کسري پارکینگ ندارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/10/11 نسبت به پروانه صادره فاقد عقب نشینی 

.میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 57.56 درصد و سطح اشغال موجود 83.36درصد میباشد 

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

39

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 12/75 متر 

مربع در هر طبقه  و زیر شیروانی به مساحت 3/3 متر مربع ، با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 273,672,000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 54.3  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 1/99/34069 بدوي سه راه علی 
اباد - 

خیابان داور 
- بن بست 

صبا
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/427 مورخ 1397/12/22 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 591.27 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 12.75 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.75 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 12.75 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 12.75 مترمربع -4

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 149.64مترمربع  -6
. افزایش  مساحت زیرشیروانی  به مساحت 3.3 مترمربع-7

تعداد واحد هاي مسکونی از  سه واحد به چهار واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4
 .  واحد پارکینگ مسکونی  ، فاقد کسري پارکینگ می باشد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 70درصد و سطح اشغال اجرائی 76.52 
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

40

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري و نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري که بشماره 248819 مورخ 1397.12.20ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکزي رشت گردیده ، مالحظه میگردد بناي مورد نظر(ششدانگ یکباب مغازه ) در 

سال 1343 احداث  و در سال1358 از یکباب تبدیل به سه باب گردیده است ، با 
عنایت باینکه ماده صد قانون شهرداریها در سال 1345 تصویب و فعالیت کمیسیون 

مربوط به ماده مذکور از سال 1352 بوده لذا صرف نظر از اینکه در سال احداث بنا 
ضرورت به اخذ مجوز از شهرداري بوده یا نه به لحاظ آنکه تخلف مزبور قبل از فعالیت 

کمیسیون ماده صد و تصویب طرح جامع شهري به وقوع پیوسته بنابراین موضوع 
قابلیت طرح ورسیدگی در کمیسیون را نداشته ضمن نقض راي بدوي ، به رد آن اظهار 

نظر ، و مقررمیگردد شهرداري برابر قوانین و مقررات اقدام نماید.

ردتخلف 58.49  0
 

55000  , 1358 احداث مغازه بدون مجوز 1399/01/18 1/99/34075 تجدید 
نظر

گلسار خ 
استاد معین 

 بعداز پل
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید برابر اجاره مستقل ششدانگ یکبابدکان فاقد مساحت و حدود اربعه که 
با قدمت سال 43 و تبدیل آن به سه باب مغازه با قدمت سال 58 برابر اعالم نظر کارشناس 

..محترم دادگستري و قدمت بناي وضع موجود مورد تائید قرار گرفته است
حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه دشه توسط مالک  کل عرصه با مساحت 58.49 مترمربع 

:که سه بابا مغازه با مساحت هاي بشرح ذیل میباشد
مغازه شماره یک فرضی بمساحت 14.45 مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی کفاشی)
مغازه شماره دو فرضی بمساحت  18.50مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی ماهی فروشی)
مغازه شماره سه فرضی بمساحت 25.54 مترمربع وفاقد بالکن وباقدمت سال58 و با مصالح -

بلوکی (فعالیت شغلی میوه فروشی)
..با توجه به قدمت ساخت ضوابط پارکینگی تعلق نمیگردد

..ضمناً باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/10/28  کل ملک در مسیر خیابان 24 متر قرار دارد
الزم بذکراست ملک مذکور داراي سوابق ارسال غیابی به کمیسیون ماده صد و نامه بررسی 

..مجدد از شهرداري بشماره 175379 مورخ 98/09/27 میباشد
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

41

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا به مساحت 43.33 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 26,322,975(بیست و  

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

جریمه 43.33  2
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

بنزین 
صادقی نژاد 

کوچه 
 چهارم
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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

1.18  0
 

303750  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

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

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

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

  . میگردد

42

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي همزمان ساز در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 199,668,000(یکصد و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.77  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/15 1/99/34110 بدوي بلوار رجائی  
- بن بست 

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه  شده بصورت یکباب ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي  اصالح 
پروانه ساختمانی به شماره  69 مورخ  93/6/4  و بصورت 3 طبقه بر روي زیرشیروانی ( 

انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 433.82 مترمربع صادر شده است  و متعاقب 
.آن داراي پروانه احداث بناي مرحله دوم می باشد.تا این مرحله خالفی مشاهده نشده است

از بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق و راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر 
 : جریمه می باشد

. احداث یک طبقه مازاد در زیرشیروانی به مساحت 50.17 مترمربع -1
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی نعلق می گیرد -2

حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود داراي تخلفات همزمان ساز و به شرح زیر می  
:باشد

. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 5.79 مترمربع -1
. بناي مازاد برتراکم در طبقات اول تا سوم به مساحت 9.12 مترمربع -2

. بناي مازادبرتراکم در طبقه چهارم به مساحت 3.53 مربع -3
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -4

مساحت 5.33 مترمربع .( همکف به مساحت 1.67 مترمربع و طبقات اول تا سوم به مساحت 
3.66 مترمربع .)

.باتوجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ ، حالیه کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

43

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 3برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 476,442,000(چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  دو هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.41  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 1/99/34136 بدوي میدان 
سرگل 

-خیابان 
شمسی پور 

- کوچه 
 ملی شمالی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ساختمان درمرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/415 مورخ 

1397/12/19 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 376.05 مترمربع صادر شده  و از بابت تخلفات به شرح زیر در 

مرحله (( اجراء سقف  طبقه دوم  )) همکف و طبقه اول و دوم داراي سوابق و راي کمیسیون 
 : ماده  صد به شماره 1/98/33185 مورخ 1398/11/30 مبنی بر جریمه می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.01 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.51 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.51 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -4
در همکف و  طبقات به مساحت  4.86 مترمربع .( همکف به مساحت 3.06 مترمربع و طبقات 

اول و دوم در هر طبقه  به مساحت 0.90 مترمربع .)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------------------------
حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه شده و پیشرفت عملیات ساختمانی ( در مرحله نازك 
:کاري ) با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 28.51 مترمربع -1
. احداث یکباب انباري در زیر شیروانی به مساحت   35.77 مترمربع -2

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقه سوم به مساحت  -3
. 0.90 مترمربع

.تعداد واحد هاي مسکونی از یک واحد به سه واحد  افزایش یافته است -4
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 79.97 درصد و سطح اشغال موجود 100  در صد می 

.باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

. کسري پارکینگ ندارد 
با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می 

گیرد.))
*************************

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر بشماره 1/99/38585 مورخ 1399/11/20 مبنی بر 
.جریمه میباشند
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از  K حالیه متقاضی با توجه به قدمت بناي احداثی (سال 98) درخواست اصالح ضریب
.540000 به 3360000  را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت 

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

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

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

جریمه 437.72  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/10 1/99/34166 تجدید 
نظر

بلوار گلسار  
104  گل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم طبقه اول راي به جریمه به مبلغ629,395,200(ششصد و  بیست و  نه 

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

جریمه 62.44  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34179 تجدید 
نظر

گلسار  
بلوارسمیه 

 خ133
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/556 مورخ 1397/12/29و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

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

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

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

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

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

.در خصوص اضافه بنا داراي سوابق شکوائیه همسایه می باشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد .

با 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 میگردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/22 1/99/34197 بدوي گلسار خ  
152 
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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 
146,059,200(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 14.49  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82مورخ 95/10/20 
به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 
 1029.70 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج 

از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده ، ضمنا قبال در مرحله اجراي 
فنداسیون داراي سابقه اضافه بنا بسطح 15.82 مترمربع می باشد . حالیه  عملیات ساختمانی 
در حد اجراي اسکلت و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.65 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.83 مترمربع بصورت  -

. سایبان همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  126.56مترمربع ( هر طبقه  31.64  -

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 106.11 مترمربع که از این مقدار بسطح 74.47 مترمربع عدم -

رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 8.75 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 6.04 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 5 بسطح 30.20 مترمربع

****************************************
پس از گزارش فوق راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر شده و جریمه آن را پرداخت 

نموده اند . حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و یک واحد در حال بهره برداریست . 
. تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

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

*****************
حال طی  بررسی مجدد  و برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت هاي 

: همزمانساز بشرح ذیل نسبت به سابقه پیشین می باشد
 کاهش بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.69مترمربع -(1

 افزایش بناي همزمانساز  در طبقات اول تا پنجم بسطح 2.30 مترمربع -(2
افزایش بناي همزمانساز در زیرشیروانی بسطح 12.19 مترمربع که از این مقدار  بسطح  -(3
3.63 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی 

. دارد
با توجه به افزایش  مساحت واحد ها نیاز به تامین پارکینگ هاي دوبل می باشد که با  - ( 1
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . توجه به جانمایی  تعداد  7 پارکینگ  ،  تعداد 3 باب کسري پارکینگ دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي ایرج عاشوري  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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی 

بمبلغ 3,485,392,000(سه میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  
نود و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 281.08  4
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/01/17 1/99/34207 بدوي کو ي 
احمدیا ن 

علی اباد  بن 
بست 4
متري

1-2-10152-37-1-0-0 48

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 1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 200  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/161 مورخ 1397/06/24 و 
اصالح پروانه بشماره 345132 مورخ 1397/12/28 بصورت 3 باب مغازه بهمراه بالکن 

،راهرو،پارکینگ و انباري در نیم طبقه مجموعا` با زیربناي 246/65 متر مربع صادر گردیده که 
.عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بناي تجاري در همکف بمساحت 81/60 متر مربع-1

اضافه بناي تجاري در نیم طبقه (بالکن) بمساحت 145/67 متر مربع-2
تبدیل راهرو به تجاري بمساحت 1/53 متر مربع در همکف-3

تبدیل پارکینگ (2 واحد) به تجاري بمساحت 25 متر مربع در همکف-4
تبدیل 3 باب انباري بمساحت 27/28 متر مربع در نیم طبقه به تجاري (بالکن)-5

تعداد 8 واحد کسري پارکینگ تجاري (تعداد 9 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که -6
عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه پرداخت گردیده)

% سطح اشغال مجاز 65% -سطح اشغال موجود 100
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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 3 به ضریب 1
) جریمه بمبلغ 264,499,200(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  

نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 78.72  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34208 تجدید 
نظر

خ  
رجایی(کوي 
  فرهنگیان)

1-2-10452-7-1-0-0 49

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی به شماره  1/97/61 مورخ     
97/5/6  می باشد که با زیر بناي کل  452/03 مترمربع در 3/5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 2 واحد مسکونی
  صادر گردیده است  که درحد سفت کاري در خصوص 

. اضافه در همکف به سطح 19/68 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59/04 مترمربع ( هرطبقه 19/68 متر مربع  -2
)داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 98/12/14  کمیسیون ماده صد 

محکوم به پرداخت
 : حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  همزمان ساز درهمکف همکف بسطح 1/86 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح  3/72 مترمربع ( هرطبقه 1/86    -2

 مترمربع )
افزایش بنا درزیرشیروانی   بسطح 16/26مترمربع که از مقدار فوق بسطح 13/89   -3

مترمربع مازاد برتراکم بصورت  انباري بیش از 5 مترمربع وبسطح 2/37 مترمربع بصورت راه 
 .  پله  می باشد

الزم به ذکراست که برابر ضوابط مالک نمی تواند براي ساختمان 3 طبقه تراس غیر مسقف ( 
بام تهرانی  ) احداث نماید وتاقبل از درخواست گواهی پایانکار ملزم به سربندي یصورت 

 . شیروانی می باشد
.حالیه درخواست  پرداخت  خالف آن رادارد مراتب جهت  دستور  تقدیم می گردد

49

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 میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/14 1/99/34209 بدوي بلوارگیالن  
 خ180

1-1-10417-3-1-0-0 50
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  361 مورخ  94/12/27 با زیر بناي کل  1309.1 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 76.73 مترمربعکه از این مقدار بصورت  -1
سایبان فلزي بسطح 23.60 متر مربع جهت تامین پارکینگ مازاد می باشد. سطح اشغال 

.پروانه 59 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 74 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 212.52 مترمربع (  -2

هر طبقه 53.13 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه پنجم به سطح 64.93 مترمربع که از این مقدار  -3

.بسطح 11.8 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 258.45 متر مربع -4

توسعه زیر شیروانی بسطح 17.3 متر مربع -5
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 40.61 متر مربع -6

احداث راه پله به بام بسطح 22.5 متر مربع -7
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -8
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 34.4 مترمربع ( هر طبقه 6.88 متر مربع 

.) عرض باقیمانده راه پله حداقل 1.1 رعایت گردیده است
در هنگام صدور پروانه به سطح 27.24 متر مربع در همکف و بسطح 174.35 متر مربع در  -9

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 5 واحد به 6 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -10

.گردد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد مورخ 98/12/10 می باشد. با   

توجه به بررسی مجدد مشاهده گردید که از بابت واحد هاي بزرگتر از 180 متر مربع مفید که 
نیاز به 2 واحد پارکینگ دارند، یک واحد کسري پارکینگ دارد که در گزارش قبلی اعالم 

.نگردیده است. عملیات ساختمانی به پایان رسیده و در مرحله بهره برداري می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 186,547,200(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  

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

جریمه 13.88  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 1/99/34211 تجدید 
نظر

حسین اباد  
منفرد 
 دوست

1-2-10273-11-1-0-0 51

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 251,193,600(دویست و  پنجاه و  یک میلیون و  

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

جریمه 24.92  3
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

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

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

.در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است
.افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ مسکونی گردیده است -
داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت 2 واحد کسري  -

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

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

(( الزم به ذکراست که ازبابت گزارش فوق الذکر داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به 
شماره 1/99/34211 مورخ 1399/02/06 و مبنی بر جریمه و قسمتی تخریب می باشد))  ( 

تخریب از بابت تبدیل انباري و راهروي طبقه اول به صورت مسکونی )
(حالیه متقاضی مبادرت به اعاده به وضع پروانه و تخریب مسکونی در نیم طبقه نموده و 

خالف جدیدي مشاهده نشده 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,056,000(یک میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 2.2  0.5
 

960000  , 1396 احداث بناي جداساز 1399/02/14 1/99/34215 تجدید 
نظر

بیستون  
طالقانی 

جوان همت

1-2-10372-12-1-0-0 52

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 265 مورخ 91/06/27 و گواهی 
پایان کار بشماره 190484 مورخ 94/12/26 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی 

 با زیربناي 714/42 متر مربع صادر گردیده
توضیح اینکه مالک پس از پایانکار بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب 
مغازه فاقد بالکن بمساحت 25/38 متر مربع (تبدیل پارکینگ شماره 1 و قسمتی از محوطه 

مشاع طبق صورتمجلس تفکیکی) همچنین احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت 
.بمساحت 2/20 متر مربع (با قدمت سال 96 ) نموده اند

.بابت احداث واحد تجاري مذکور تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
الزم به توضیح است که پارکینگ شماره 1 ،یکی از 2 واحد پارکینگ واحد مسکونی طبقه 
دوم (پارکینگ مازاد) بوده که وضع موجود تبدیل به تجاري گردیده و با عنایت به تعداد 
.پارکینگ هاي مورد نیاز واحدهاي مسکونی ،کسري پارکینگ مسکونی منتفی میباشد

.ضمنا` واحد تجاري مذکور فاقد فعالیت و فاقد تابلو میباشد
حالیه متقاضی با توجه به تغییرات انجام شده درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را  

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 مستدلی نسبت به نظر هیأت سه نفره 

کارشناسان رسمی دادگستري 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 و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 380,000,000

(سیصد و  هشتاد میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 73.82  0
 

1200000  , 1387 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/14 1/99/34216 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 30
متري 

 اذراندامی

1-1-10245-21-1-0-0 53

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 456 مورخ 85/12/26 بصورت 
یک واحد دوبلکس بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه اقدام به احداث یک باب مغازه با زیر 
بناي 34.30 متر مربع و کارواش بصورت دفتر کار و بار انداز به ترتیب بسطح 10.84 و 26.03 
متر مربع و سرویس بهداشتی جداساز بسطح 2.65 متر مربع در محوطه نموده است. قدمت 
بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1387 می باشد. در خصوص صداي پمپ آب داراي 

سوابق شکوائیه از سوي همسایه می باشد. مراتب با توجه به اخطاریه مورخ 98/2/31 به 
.مالک تقدیم حضور می گردد

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

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

میگردد.

جریمه 17.9  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34224 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور خ کوي 
حسینی   

بعد از 
مسجد 

ابوالفضل 
نبش کوچه 

57

1-1-10699-4-1-0-0 54

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

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

تائید و استوار میگردد.

جریمه 191.88  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

54

در خصوص اعتراض مالک 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، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و 
ضمن نقض راي بدوي، از بابت اضافه بناي همکف به مساحت 16.05 مترمربع، اضافه 

بناي طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 29.95مترمربع، احداث یک طبقه مازاد 
به مساحت 169.89 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 6.06 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید به مساحت 1.08 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 1.99 مترمربع به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,871,993,600(دو میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  یک 
میلیون و  نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 284.92  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/14 1/99/34226 تجدید 
نظر

چمارسرا 
شهید  

رجایی  8
متري

1-2-10385-25-1-0-0 55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/17 مورخ 1398/03/07 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3 

واحد مسکونی و به مساحت کلی 597.73 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است 
:از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به مساحت 16.05 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.95 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.95 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 29.95مترمربع -4
 اضافه بنا در زیر شیروانی مساحت1.99 مترمربع-5

.احداث یک طبقه مازاد به مساحت 169.89 متر مربع-6
.مازاد بر تراکم ناشی از انباري باالي 5 متر به مساحت 6.06 متر مربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات -8
اول تا سوم  به مساحت 1.08 مترمربع .(هر طبقه 0.36 متر مربع)

سطح اشغال زمان پروانه 68.95 % درصد و سطح اشغال موجود 76.85 درصد می 
باشد.(بدون احتساب سایبان)

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
ضمنا` بدلیل عدم نصب درب هاي سواره رو در خصوص تعداد کسري پارکینگ متعاقبا` در 

.زمان پایان کار با پارك عملی اظهار نظر خواهد شد
داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1399/02/14 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي حکم 

.گردیده است
*************************************

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست 
صدور گواهی عدم خالف را دراند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد

55

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

گردد.

جریمه 881.57  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/02/01 1/99/34227 تجدید 
نظر

گلسار-  
 خیابان 120

1-1-10102-28-1-0-0 56
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اعطایی (تبصره 7)
.کسري پارکینگ ندارند

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

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
آالچیق بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 15,906,000(پانزده میلیون و  نهصد و  شش هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 9.64  1.5
 

1100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/21 1/99/34228 تجدید 
نظر

خ. بیستون  
 صفاري 
روبروي 
مدرسه 
سعادت

1-2-10043-82-1-0-0 57
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  در اجراي تصمیم مورخه 98/9/24 کمیسیون محترم ماده صد که بصورت غیابی 
گزارش گردیده بود  مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند ارائه شده بصورت ششدانگ 

 یکبابخانه
مشتمل بر دوباب دکان که  سند فاقد مساحت و داراي بالمانع 1/33/176519 مورخ 94/1/27

  و بالمانع 1/33/176518 مورخ 94/1/27 می باشد.همچنین  داراي پروانه ساختمانی به 
 شماره

مورخ 97/7/26 با عرصه باقیمانده 76/63 مترمربع بوده که هنوز عملیات تخریب  1/97/219
واحداث انجام نشده و با توجه به سوابق موجود درپرونده و نقشه ارائه شده اداره ثبت وضع 

موجود
113/12متر مربع اعالم گردیده که به استناد خط پروژه 13 مورخ 97/6/25 بسطح 36/49   

متر مربع  در تعریض قرار دارد وباتوجه به موارد مطروحه براي آن مجوز تعمیرات جزئی 
شامل چکیه گیري

. ونماي داخل وبیرون وتعویض پنجره ها به شماره 351019  مورخه 98/4/2 صادرگردیده 
حال با عنایت به  نقشه قدیمی سازمان آب پیوست  اعیانات مسکونی وتجاري یکدست ساز 
بوده وتغییري دربناي آنها ایجاد نگردیده و در  نقشه برداري ارائه شده زیربناي مسکونی آن 

 68/82 مترمربع
وزیربناي دو باب مغازه 35/58   مترمربع می باشد که در پرونده موجود زیربناي آنها 

حدودي وارد شده بود که براین اساس اصالح گردیده همچنین  برخالف مجوز صادره اقدام به 
احداث آالچیق در

محوطه حیاط بسطح 9/45 مترمربع باسازه چوبی   رانموده و جهت تقویت دیوارتعدادي 
.ستون فلزي دردل دیوار ها نصب گردیده است  . مراتب جهت دستور تقدیم  می گردد

57

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص اعتراض مالک 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، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و 
ضمن نقض راي بدوي، از بابت اضافه بناي همکف به مساحت 23.17 مترمربع، اضافه 

بناي طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 28.57 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد 
به مساحت 159.17 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 20.06 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید به مساحت 33.93 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,207,715,200(سه 
میلیارد و  دویست و  هفت میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 322.04  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 1/99/34230 تجدید 
نظر

فاز 2 معلم 
شانزده 

متري نبوت 
- نبوت دوم

1-2-10187-7-1-0-0 58
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/26مورخ 
1397/04/25 بصورت سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  در سه  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 23.17متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  28.57 متر مربع که از این مقدار 3.22 متر مربع  -2

 بصورت احداث کنسول غیرمجاز سمت شارع از ارتفاع 3 متر می باشد
اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  28.57 متر مربع که از این مقدار 3.22 متر مربع  -3

بصورت احداث کنسول غیرمجاز سمت شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  28.57 متر مربع که از این مقدار 3.22 متر مربع -4

بصورت احداث کنسول غیرمجاز سمت شارع می باشد
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 159.17 متر مربع  که از این -5

مقدار 3.22 متر مربع بصورت احداث کنسول غیرمجاز سمت شارع می باشد
 کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 8.26 متر مربع-6

اضافه بناي ناشی از اجراي سه باب انباري در همکف  با سطح بیش از 5 متر مربع   -7
بمساحت 5.34 متر مربع و اجراي یک باب انباري در زیر شروانی با سطح بیش از 5 متر مربع 

  بمساحت 14.72 متر مربع
اضافه بناي ترا کمی ناشی از  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید درهمکف  -8
بسطح 8.10متر مربع و در طبقات 1و2و3  بسطح  25.83 متر مربع و درمجموع ساختمان 

(بسطح 33.93 متر مربع (8.61*8.10+3
در هنگام صدور پروانه برابر ضوابط دو درب پارکینگ 2.70 متر و 3.30 متر داشته و پارك  -9
حاشیه اي نداشتند که وضع موجود یکی از دربهاي پارکینگ از 2.70 متر به 4.5 متر افزایش 
 یافته  لذا با پرداخت عوارض درآمدي براي یک واحد پارکینگ  رعایت پارکینگ می گردد
  داراي کسري فضاي باز بسطح 44.06 متر مربع می باشد و فضاي سبز اجرا ننمودند -10

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
(سطح اشغال مجاز 66.80% سطح اشغال اجرائی 78.65% عقب نشینی ندارد  ********

کنسول غیر مجاز سمت شارع در طبقات اول الی چهارم هر طبقه بسطح 3.22 متر مربع دارد 
 سابقه کمیسیون ماده صد ندارد کاربري ملک مسکونی )

بابت موارد فوق داراي پرونده در واحد خالف و راي کمیسیون  ****************
تجدید نظر ماده صد به شماره 1/99/34230 مورخ 1399/02/14 مبنی بر جریمه می باشد 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است  درخواست گواهی 
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 عدم خالف دارند  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات  در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 1,148,112,000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  

دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 113.9  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34231 تجدید 
نظر

گلسار   
بلوار دیلمان 

پشت 
آموزشگاه 

متین

1-1-10245-173-1-0-0 59

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

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

تامین 70% فضاي باز در یک سمت   صادر
 :  گردیده    عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي

 .   افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  18/35مترمربع  -1
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم  بسطح  82/05مترمربع ( هرطبقه     -2

 27/35مترمربع )
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 3/56 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -3

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

. مترمربع ) وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم وکاهش عرض راه پله به یکمتر
 . افزایش بنا بصورت راهرو در زیرشیروانی بسطح 1/69  مترمربع  -5

باتوجه به افزایش بناي ذکر شده بسطح 26/36  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز   -5
دارند  . ضمنا` سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 55%  مورد استفاده به کسر راه  پله 71/3

 %  وتراکم مجاز طبقات 165 % مورد
استفاده 212/76% . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد
*********************************************************

**********************************
احتراما` طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی باتمام رسیده ودرحال بهره برداري 

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

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

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

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

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

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

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

جریمه 62.34  4
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/09 1/99/34244 تجدید 
نظر

گلسار 
خیابان 

استاد معین 
-روبه روي 
نبوت 44

1-1-10189-90-1-0-0 60

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

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

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

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

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

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

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است   مراتب  ******
.جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

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

جریمه 153.74  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

بن بست 
 چمن

1-2-10066-44-1-0-0 61

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر نظریه 
کارشناسی شماره 231249 مورخ 1398.12.21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

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

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

جریمه 200.52  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

..میباشد
: در مرحله اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق بشرح ذیل است

بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل 
: نموده اند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  60.51درصد---- سطح اشغال  -
.اجرا شده  81.04 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 37.13 مترمربع -
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  37.13 مترمربع که جمعآ بسطح 111.39  -

مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 200.52 مترمربع -

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

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

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

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

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست و خالف جدیدي مشاهده نشد و مالک  
..درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

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

61

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 2.37  4
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 1/99/34250 تجدید 
نظر

معلم 12 
متري بنده 

مسئول

1-2-10243-1-1-0-0 62

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

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

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهردریها راي به اخذ جریمه با 

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

صادر و اعالم می گردد.

جریمه 210.8  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
 برابر طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم زیاد و در طرح تفصیلی جدید در پهنه

s122- تجاري، اداري و خدماتی منطقه اي میباشد.طبق پروانه صادره جانمایی ملک به
.صورت برساز بوده که با پوشش کامل عرصه اجرا گردیده است

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

62

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز  خارج تراکم به مساحت 107.45 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 464,270,400(چهارصد و  شصت و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 107.47  3
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34254 بدوي جاده 
پیربازار خ 
بهارستان 

جنب 
ایستگاه گاز

 

1-1-10648-56-1-0-0 63

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 111 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 230082مورخ 98.12.19 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 

15,984,000(پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد ضمنا  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 111  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه دو طبقه در یک واحد مسکونی با 
اسکلت بتنی و آماده  بهره برداري برابر نقشه برداري ارائه شده با زیربناي کل 218.47 

مترمربع بر روي عرصه فاقد سند  بسطح 134.95 مترمربع می باشد که بدون مجوز احداث 
شده است و رعایت پارکینگ می گردد طبقه فوقانی داراي تراس روباز مشرف به پالك مجاور 

است که توسط طلق سایه روشن رفع اشرافیت شده است . با توجه به کاربري مقدار 111 
مترمربع در حد تراکم و مقدار 107.47 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد . برابر خط پروژه 12 

مورخ 98/08/14 و اظهارنظر واحد خط پروژه از حد شمال فاقد عقب نشینی در معبر 18 
متري و با توجه به اینکه ملک فاقد سند رسمی است حد غرب و جنوب فاقد طراحی معبر 

.است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي مسکونی 
خارج تراکم  به مساحت 6/01مترمربع 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 27,946,500(بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  شش هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 6.01  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34255 بدوي یخسازي-  
بلوار 

شهداي 
گمنام اول  

سیاه 
اسطلخ -  
کوچه بن 
بست 68

1-2-10143-20-1-0-0 64

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 54/23مترمربع 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 1186مورخ 99/1/11و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

10,546,340(ده میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  سیصد و  چهل) 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 با 
اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 54.23  0.1
 

1020000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
165 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی قدیمی و یک باب ساختمان 

نوساز بدون مجوز و  چسپیده به ساختمان قدیمی در مرحله سفت کاري با قدمت سال 1395
 بصورت همکف و اول با مساحت 30.12 مترمربع در هر طبقه در محل موجود می باشد.( در 

مجموع دو طبقه 60.24 مترمربع )
الزه به ذکراست که از بابت اعیان قدیمی ( خانه ویالئی) با مساحت 80 مترمربع داراي  داراي 

بالمانع 1/33/31275--87/10/23می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/10/14 به مساحت 16.83 مترمربع از عرصه در تعریض 

کوچه 6 متري اصالحی می باشد
 :با توجه به توضیحات فوق الذکر داراي تخلفات بناي جدید و به شرح زیر می باشد

به مساحت 24.11 مترمربع در همکف داخل تراکم و به مساحت 6.01 مترمربع در همکف 
.خارج از تراکم می باشد

.طبقه اول به مساحت 30.12 مترمربع داخل تراکم می باشد
.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد

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

جریمه 179.19  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 1/99/34258 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك 

شهیدعطائ
ي

1-2-10218-9-1-0-0 65

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

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

ردتخلف 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است . طبق نقشه هاي معماري پیوست فاقد اشرافیت می 

.باشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

جریمه 62.71  4
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/02/06 1/99/34264 تجدید 
نظر

خیابان پل 
بوسار - 
روبروي 

آزمایشگاه 
دکتر 

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

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

جریمه 388.11  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 75.69  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34265 تجدید 
نظر

خیابان  
معلم 15 

متري 
طالقانی 

کوچه 17 
   شهریور

1-2-10010-1-1-0-0 67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال عیناً 
تایید میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 1/99/34266 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 

 بوستان 8

1-1-10477-11-1-0-0 68

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

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

جریمه 133.33  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 2,146,401,800(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  شش میلیون و  
چهارصد و  یک هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 347.83  0
 

3100000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/03 1/99/34267 تجدید 
نظر

بلوار استاد 
معین 

پستک 
نبوت 36 

جنب سوپر 
مارکت 
مرتضی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه  شده یکباب سا ختمان درحال احداث عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سقف سوم سربندي اجرا نشده که بدون مجوز و خالفساز در حال احداث است برابر نقشه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

از بابت اضافه بناي همکف به مساحت 43.04 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم، 
هر یک به مساحت 36.56 مترمربع، اضافه بناي طبقه سوم به مساحت 40 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 6.51 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه 

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

راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,639,713,600(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  نه 

میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 162.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 1/99/34268 تجدید 
نظر

جاده 
پستک 
روبروي 
معین  
چهارم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  32 مورخ 
98/03/12به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  با زیربناي کل1279.69

.مترمربع می باشد..حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد
از بابت گزارش به شرح زیر در دو مرحله  داراي راي کمیسیون ماده صد و داراي سوابق می 

 : باشد
. افزایش بنا در همکف به سطح 43.04 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح  36.56 مترمربع که جمعآ بسطح  73.12 مترمربع-
افزایش بنا درطبقه 3 بسطح 40مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف بسطح  0.12 مترمربع -
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  2.13 مترمربع که -

جمعآ بسطح   6.39 مترمربع
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است

با توجه به  وضع موجود رعایت پارکینگ میگردد و  پس از اتمام عملیات و مشخص شدن -
تعداد واحدها  وزیربناي طبقات  بررسی پارکینگ ها متعاقبآ اعالم خواهد شد..-مشمول نما 

..ومنظر میگردد
گزارش فوق الذکر داراي سوابق تخلفات وارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي جریمه 

..و سوابق پرداخت تخلفات درواحد تخلفات و درآمدي می باشد
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

----
درادامه عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت و سقف نیز داراي سوابق به شرح زیر می  

:باشد
 افزایش بنا در همکف بسطح 0.45 مترمربع (نسبت به گزارش قبلی ارسال به کمیسیون) -

 احداث سایبان در پیلوت بسطح 3.79 مترمربع در محوطه ومتصل به ساختمان -
و نیز احداث سایبان متصل به ساختمان درمحوطه حیاط خلوت بسطح 11.79 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/54 مترمربع که جمعا بسطح 1/08 مترمربع   -
 (نسبت به گزارش قبلی ارسال به کمیسیون)

افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 2.95 مترمربع   (نسبت به گزارش قبلی ارسال به  -
 کمیسیون)

افزایش بنا در طبقات 4-5 هرکدام بسطح 42.95 مترمربع که جمعآ بسطح 85.90 مترمربع -
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 افزایش تعداد واحد مسکونی از 5  به 10 واحد مسکونی -
داراي سه واحد کسري پارکینگ که با توجه به احداث سایبان درصورت تائید سایبان  -

..کسري پارکینگ منتفی خواهد شد
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 4-5 هرکدام بسطح 1.33 مترمربع که  -

جمعآ بسطح 2.66 مترمربع
افزایش بنا در انباري زیرشیروانی بسطح 27.57مترمربع-

احداث سرویس بهداستی در زیرشیروانی بسطح 3.37مترمربع-
کاهش سطح راه پله وآسانسور بسطح 2.08مترمربع-

.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدید مشاهده نشده است
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

--------------
حالیه با توجه به آخرین نقشه برداري  گزارش فوق داراي مابه التفاوت بناي همزمان ساز بنا  

:و به شرح زیر می باشد
بناي همزمان تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول  به مساحت 14.20 مترمربع -1

 .
بناي همزمان تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم به مساحت 14.20   -2

. مترمربع
بناي همزمان تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم  به مساحت 5.82  -3

. مترمربع
بناي همزمان تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه چهارم  به مساحت 5.82  -4

. مترمربع
بناي همزمان تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه پنجم  به مساحت 5.82  -5

. مترمربع
بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در طبقات سوم تا پنجم به مساحت 5.58 مترمربع .( هر  -6

 طبقه 1.86 مترمربع )
. بناي همزمان ساز انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 3.05 مترمربع -7

. بناي همزمان ساز راه پله و آسانسور آخر به مساحت 12.58 مترمربع -8
.کسري پارکینگ ندارد

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

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

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

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

و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 137.12  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 1/99/34269 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور  ك 
وحدت
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

 ، درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده
در مرحله ي اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات  داراي سابقه ي گزارش تخلف 
: بشرح ذیل  می باشد که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده صد گردیده است

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

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

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

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

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

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

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

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

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاریست و مالک درخواست صدورگواهی عدم 
خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 128.52  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 1/99/34270 تجدید 
نظر

خ صفاري   
مویدي(بن 
بست 3)

1-2-10049-45-1-0-0 72

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

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

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

جریمه 164.89  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 78.53
**********************************

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض با توجه به موقعیت 

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

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

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

اعالم می نماید.

جریمه 185.55  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/02/10 1/99/34276 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی 
گلسار  

گلستان3

1-1-10062-23-1-0-0 73

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

مسکونی و بازیربناي 1153.55 مترمربع میباشد،.عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري 
.میباشد

:از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
سطح اشغال استفاده درزمان پروانه  بکسر راه پله وآسانسور بمقدار 49.89 

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

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

جمعآ بسطح 2.04 مترمربع
.رعایت پارکینگ میگردد-

.هرگونه مغایرت پس از ارائه نقشه برداري قابل بررسی میباشد
..مراتب با توجه به درخواست استعالم بانک جهت صدور دستور مقتضی  تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و 

ضمن نقض راي بدوي، از بابت اضافه بناي طبقات دوم تا چهارم، هر طبقه به مساحت 
22.44مترمربع، تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم، هر طبقه 

به مساحت 6.59 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 21.6 مترمربع، 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,162,022,400(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  دو 

میلیون و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 115.28  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/14 1/99/34277 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10483-20-1-0-0 74
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/372  مورخ 1397/12/08به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 809.28 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله 
:اسکلت و سقف طبقه اول و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 33.54 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12 مترمربع به  -
صورت احداث سایبان همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 22.44 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

 سطح 7.2 مترمربع و در طبقه اول به سطح 7.2 مترمربع
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1398/08/28 بوده و اجراي حکم نموده است
*********************************************************

*
حال عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 67.32 مترمربع ( هر طبقه 22.44  -

مترمربع )
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعا به سطح 26.36 مترمربع  -

( هر طبقه 6.59 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات دوم -

الی چهارم جمعاً به سطح 21.6 مترمربع ( هر طبقه 7.2 مترمربع )
ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.25 متر متغیر می 

.باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز 70% ...................... مورد استفاده 80.73

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

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

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

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

جریمه 53.21  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/02/06 1/99/34278 تجدید 
نظر

گلسار 192  
پنجم - 
نیلوفر 3

1-1-10296-88-1-0-0 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 57.4  1
 

3100000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 1/99/34282 تجدید 
نظر

سعدي   
بهار اول

1-2-10315-36-1-0-0 76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 56.4  2
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/02/08 1/99/34283 تجدید 
نظر

سعدي  پور  
نقاشیان

1-2-10314-6-1-0-0 77

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

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

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

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

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

جمعآ بسطح 1.44مترمربع
 عرض راه پله  2.80متر-

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

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

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

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

طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی باتمام رسیده است.. گزارش جهت به روز رسانی  ====
..تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

جریمه 57.8  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 1/99/34284 تجدید 
نظر

بلوار 
شهداي 
گمنام 
-کوچه 

بهار-خیابان 
66-فرعی 

12

1-2-10145-717-1-0-0 78

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

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

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

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

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

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

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

************************
احتراما` با عنایت به بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره 

برداري می باشد همچنین بسطح 0/68  مترمربع کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي 
 مفید گزارش نگردیده که جهت

 . اخذ عوارض درآمدي با کد 156  تنظیم گردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص 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  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/02/14 1/99/34285 تجدید 
نظر

بییستون   
جوان همت

1-2-10374-75-1-0-0 79

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 و طبقات  هر یک به مساحت 14.84 مترمربع و توسعه در زیر شیروانی  به 

مساحت 3.90 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 2.5
 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  512,376,000(پانصد و  دوازده 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 65.09  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/195 مورخ 1397/07/10 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.451/18 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 59/36 متر مربع (هر طبقه 14/84 متر مربع)-1
 توسعه زیرشیروانی (انباري) بمساحت 3/90 مترمربع-2

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 5/73 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3
مربع که بمیزان 3/90 متر مربع در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است.(مابه 

التفاوت 1/83 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز (3/22+70)% -سطح اشغال موجود 83/85

بمساحت 19/58 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق سایت پالن ارائه شده 
.حد نصاب فضاي سبز رعایت میگردد

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

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

جریمه) جریمه بمبلغ 3,241,612,800(سه میلیارد و  دویست و  چهل و  یک میلیون و 
 ششصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 329.46  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 1/99/34286 تجدید 
نظر

رشتیان 
رشتیان امام 

 شقایق

1-2-10088-302-1-0-0 80

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

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

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

 -توسعه راهرو بمساحت 9/31 متر مربع)
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 9/42 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه زیرشیروانی لحاظ گردیده است
تبدیل آفتابگیر در طبقات بمساحت 45/60 متر مربع (هر طبقه 11/40 متر مربع) به بناي -4

مفید
.کسري پارکینگ ندارند

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

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

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*****************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

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

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 21.46  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 1/99/34287 تجدید 
نظر

گلسار -  
 نیلوفر  96

1-1-10727-2-1-0-0 81

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

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

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

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

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

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

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 

بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 3,306,441,600(سه میلیارد و  سیصد و  شش 

میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 328.02  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 1/99/34289 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام  

هاله

1-2-10080-17-1-0-0 82
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 1/96/261 مورخ 1396/12/28 و پس از آن داراي اصالح پروانه به شماره 329590 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جریمه 27.68  3
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 1/99/34290 تجدید 
نظر

گلسار 122  
بهار

1-1-10391-68-1-0-0 83

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

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

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

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

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

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

:احتراماً با توجه به بررسی پرونده فنی مشاهده گردید که ***
در پروانه توسعه در همکف 110.8 متر مربع  مجاز بوده که در حال حاضر مساحت همکف  -1
112.95 متر مربع بوده اما توسعه همکف که قسمتی داخل حیاط صورت گرفته بسطح 6.6 

.متر مربع می باشد که بسطح 5.15 متر مربع اضافه محاسبه گردیده است
با توجه به نقشه معماري زمان صدور پروانه توسعه تبدیل پیلوت به مسکونی نداشته  -2

.ومساحت 13.39 متر مربع اضافه محاسبه گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ،به شرح  احداث سایبان در همکف ،  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 80,774,400(هشتاد میلیون و  هفتصد و  
هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 24.04  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34291 تجدید 
نظر

گلسار` خ112
 

1-1-10177-18-1-0-0 84

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح اضافه بنا در طبقات مجاز هر 
طبقه به مساحت 99.65 مترمربع، طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به مساحت 323.15 
مترمربع  ،و توسعه راه پله به بام بمساحت 23.71 مترمربع  .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 8,518,708,800(هشت میلیارد و  پانصد و  هجده میلیون و  
هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 845.11  3
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 206 مورخ 
95/12/28  بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 1427/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري بوده و قبال` 

بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 56/22 متر مربع (در مرحله اجراي فونداسیون) داراي 
رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/08/13 و متعاقب آن پروانه مرحله دوم بشماره 

.313279 مورخ 1396/12/09 دریافت نموده اند
:حالیه وضع موجود برخالف مدلول پروانه مجددا` داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 24/04 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 498/25 متر مربع (هر طبقه 99/65 متر مربع)-2

احداث طبقه ششم بمساحت 323/15 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/32 متر مربع-4

احداث راه پله به بام بمساحت 23/71 متر مربع-5
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-6

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو طبق نقشه ارائه شده تعداد یکواحد کسري -7
پارکینگ درآمدي دارند.(پارك حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز 

رعایت نمیگردد.)
همچنین پارکینگ هاي شماره (3 و 12) -(8 و 11) -(4 و 5) -(6 و 7) یک به یک در تزاحم 

.میباشند
.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد-8

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 14.79 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 
سوم، هر یک به مساحت 12.52 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.88

 مترمربع، با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و 
تقلیل ضریب جریمه از  3  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

357,705,600(سیصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 53.23  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 1/99/34292 تجدید 
نظر

خ معلم-سه 
راه علی 
آباد- ك 

صبا- پالك 
176

1-2-10086-68-1-0-0 85

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
 از بابت احداث یک طبقه مازاد، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 

مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,500,710,400(یک میلیارد و  پانصد میلیون و  هفتصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال 
عیناً تأیید می گردد.

جریمه 148.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 27مورخ 
98/03/11به صورت سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل 607.21 

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

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 69.96 درصد---- سطح اشغال -

..اجرا شده 77.56درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.79 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  12.52 مترمربع که جمعآ بسطح  50.08 مترمربع-
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 148.88مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف  بسطح 0/88 مترمربع-
 عرض راه پله  درهمکف 3.20 متر-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 26.41 مترمربع -
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...افزایش واحد از سه واحد به چهار واحد مسکونی براساس احداث طبقه مازاد -
..با توجه به جانمایی پارکینگ ها و حذف درب اضافی رعایت پارکینگ میگردد-

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

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
 ....گزارش فوق الذکر مورد تائید بوده و جهت به روز رسانی میباشد   ====

با توجه به افزایش تعداد درب و رعایت پارك حاشیه اي مشمول یک واحد کسري  ***
.پارکینگ درامدي بدلیل افزایش تعداد درب می باشد

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد.. جهت بروز رسانی **********

85

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 

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

بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,435,630,400(دو میلیارد 
و  چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید 

می گردد.

جریمه 241.63  3
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/02/10 1/99/34293 تجدید 
نظر

پل  
چمارسرا ك 

شهید 
محمد 
 شیرین

1-2-10387-7-1-0-0 86

در خصوص افزایش تعداد واحد، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/516 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 

 .مسکونی  با زیر بناي کل 624.15 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 26.09 مترمربع -

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

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

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

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

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

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

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

86

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

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

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

جریمه 106.43  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34294 تجدید 
نظر

بیستون   
احساندوس
ت بن بست 

فیروزي

1-2-10088-231-1-0-0 87

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي جریمه بملغ 1,993,017,600(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  سه میلیون و  
هفده هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 197.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/03 1/99/34295 تجدید 
نظر

رشتیان - 
ابتداي 

فوالد لوي 
 چهار

1-2-10088-248-1-0-0 88

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 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/142مورخ 98/06/11 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 543.85 مترمربع میباشد.از بابت 

اضافه بنا درهمکف به سطح 39.28 مترمربع، طبقات اول تا چهارم به سطح 157.12 مترمربع 
(هر طبقه 39.28 مترمربع)، مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع 
در زیرشیروانی به سطح 1.32مترمربع وافزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد داراي راي 

کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد

حالیه مالک بر خالف مدلول پروانه مبادرت به احداث یک باب مغازه در پیلوت به سطح 
.21.60 مترمربع نموده که بر این اساس یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 70.38 درصد و سطح اشغال موجود 98.60 درصد میباشد 

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

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

88

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 493,718,400(چهارصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد و  هجده هزار و  
چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 73.47  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/21 1/99/34301 تجدید 
نظر

مسجد  
هاشمی خ 
بعثت ك 

 ناهید

1-2-10177-18-1-0-0 89

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/147 مورخ 1397/06/14 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 347151 مورخ 

1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل 504.75 مترمربع صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 8.73 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 33.54 مترمربع ( هر طبقه 11.18 مترمربع ) -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 27 مترمربع ( هر  -

طبقه 9 مترمربع )
.زیر شیروانی به سطح 6.68 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 4.20  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

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

%سطح اشغال مجاز پروانه 80% ...................... مورد استفاده  85.09
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

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

89

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

جریمه) جریمه بمبلغ 1,160,827,200(یک میلیارد و  یکصد و  شصت میلیون و  
هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 101.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 1/99/34304 تجدید 
نظر

دیلمان  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-1-10483-5-1-0-0 90
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

90

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از3 به 4 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 4 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/24 1/99/34317 بدوي بلوار قلی 
پور -کوچه 
23 -نبش 
کوچه زنبق 

-جنب 
ساختمان 

الهه

1-2-10721-4-1-0-0 91
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره     1/97/535      
مورخه      97/12/28        می باشد که بصورت  4  طبقه روي پیلوت  با زیرشیروانی  در 3   

واحد مسکونی ( طبقه سوم وچهارم دوبلکس )
بازیربناي کل   677   مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد سفت کاري است وتا  

. این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
اقدام به افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد مسکونی به 4 واحد مسکونی را نموده که  -1

 . رعایت  پارکینگ براساس ضوابط گردیده
 . بسطح  21/11 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند  -2

توضیح اینکه سطح اشغال وتراکم گیري  زمان پروانه همرا با راه پله انجام شده است حال  
سطح اشغال همکف 75%   مورد استفاده 74/74%  وتراکم طبقات 300%   مورد استفاده 

298/99 % . 
در مجموع بسطح 4/76  مترمربع مابه التفاوت عوارض مشمول تراکم دارند . ضمنا` درهمکف 
وطبقات وزیرشیروانی  کال` بسطح 0/58مترمربع کاهش بنا دارند .  حالیه درخواست صدور 

گواهی
  . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

91

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده، رأي 
بدوي صادره، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی، صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 845,107,200(هشتصد و  چهل و  پنج میلیون و  

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

جریمه 83.84  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 1/99/34320 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي 130 

توحید 7

1-1-10198-17-1-0-0 92
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/209 مورخ 1397/07/19به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

 مسکونی با زیر بناي کل 483.85 مترمربع صادر گردیده است
که در خصوص تخلفات صورت گرفته بشرح ذیل داراي سوابق گزارش و در مرحله بررسی در 

کمیسیون ماده 10 می باشد که تاکنون راي صادر نگردیده است
 گزارش ارسالی به کمیسیون ماده 100 بشرح ذیل

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

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

اضافه بنا در همکف به سطح 17.4 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 49.95 مترمربع ( هر طبقه 16.65 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 99.42 مترمربع -

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

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

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

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

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

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

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

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

*
با توجه به وضع موجود که ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
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برابر نامه شرکت گاز مبنی بر جابجایی علمک و حفاري آسفالت به طول یک متر و عرض 45 
. سانتی متر و خاکی به طول یک متر و عرض 45سانتی متر را دارند

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 33671  مورخ 1399.03.07  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 3.778.200.000  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 
755,640,000(هفتصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 26.56  0
 

1800000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/19 1/99/34324 تجدید 
نظر

گلسار خ  
استاد معین 

پستک 
جنب 

مسجد 
   المهدي

1-1-10555-23-1-0-0 93

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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پایانکار از بخشداري بشماره 8029/1/1/5936 
مورخ 1390/11/14 (واحد دوم) بصورت یکباب مغازه نسقی فاقد بالکن بمساحت 28 متر مربع

 
که وضع موجود مالک بدون مجوز در سالجاري اقدام به تبدیل یکواحد به دو واحد تجاري 

: بصورت
واحد تجاري حد شمال بمساحت 6/86 متر مربع  با فعالیت فروش سیگار و توتون داراي -1

تابلو به ابعاد حدودا` 1* 0/6 متر
واحد تجاري حد جنوب بمساحت 19/70 متر مربع با فعالیت آرایشگاه داراي تابلو روان به -2

ابعاد حدودا` 0/3 * 0/5 متر
.همچنین بابت تبدیل یکواحد به دو واحد تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

ضمنا` جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم 
نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1397/07/23 

.بمساحت حدودا` 26/50 متر مربع در تعریض معبر 24 متري قرار دارد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت اعالم کاربري و میزان دقیق عقب نشینی بحضور 

.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

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

جریمه 66.04  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34335 بدوي بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10
متري 

   سهیلی

1-2-10147-36-1-0-0 94

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 150.29 متر مربع و با توجه به گواهی 

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

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

جریمه 150.29  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

:می باشد.. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله مقدار 55 درصد---- -

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

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

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

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

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

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد  مورخ 
.99/03/13 می باشد

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

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

94

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث طبقه چهارم به مساحت 225.69 متر مربع و طبقه پنجم به 

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

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

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 451.38  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/06 1/99/34338 بدوي 20متري  
  گاز

1-1-10437-57-1-0-0 95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

جریمه 211.57  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 1/99/34338 بدوي 20متري  
  گاز

1-1-10437-57-1-0-0 95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

95

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی   موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 26.16  مترمربع، به منظور 

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

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

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

و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.16  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 1/99/34350 بدوي طالقانی  
صفاري دوم 

نبش ك 
نکیسا

1-2-10057-39-1-0-0 96

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 3,678,393,600(سه میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  هشت 

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

جریمه 364.92  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

96

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  137,035,500(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  سی 

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

جریمه 88.41  0.5
 

3100000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/08 1/99/34357 بدوي پل پستک  
سمت 

چپ-20 
 متري گاز

1-1-10539-31-1-0-0 97

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 136492 مورخ 98/8/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 20.860.000.000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,172,000,000(چهار میلیارد و  

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

جریمه 198.76  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/08 1/99/34357 بدوي پل پستک  
سمت 

چپ-20 
 متري گاز

1-1-10539-31-1-0-0 97

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
194,757,500(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) 

 ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 25.13  2.5
 

3100000  , 1397 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 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

. با زیر بناي  477/03 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث یک 

واحد تجاري مشتمل بر بالکن سراسري  نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه 
:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 10.45مترمربع -
 تبدیل کل همکف از مسکونی به تجاري بسطح 99.38مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح  14.68 مترمربع -
 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري بسطح 99.38 مترمربع -

. تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -
. ارتفاع مغازه 7.80 متر می باشد -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح  88.41 مترمربع از تراکم اعطایی  
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

ضمنا در پروانه صادره حد شمال متصل به خیابان 20 متري بوده که با توجه به احداث پارك 
. در این حد فاقد بر می باشد و سند نیز به همین صورت اصالح گردیده است

از بابت گزارش فوق برابر راي کمیسیون بدوي مورخ 1399/02/08  به مبلغ  5.123.793.000 
ریال جزاي نقدي درحق شهرداري محکوم گردیدند که نامبرده

برابر تایید واحد حسابداري به صورت نقد اجراي حکم نموده وپرونده در واحد جلوگیري از 
. تخلفات مختومه گردیده است

حالیه عملیات ساختماي به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي 
.کمیسیون ماده صد را دارند. 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  به مساحت 3/64 متر مربع  با ضریب 1/5  برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 10,101,600(ده میلیون و  یکصد و  یک هزار و  ششصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.64  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/09/03 1/99/34365 بدوي چمارسرا 
عابدي  25

متري

1-2-10382-10-1-0-0 98

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 1/96/388
مورخ 1396/12/28 به صورت 3 طبقه روي 2 باب مغازه  شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر 
بناي 973.11 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

 ، خارج از تراکم اقدام به احداث نموده
در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و در حال سربندي از بابت افزایش بنا داراي 

: سوابق بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 44.90 مترمربع -

 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 1.85 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  147.45مترمربع ( هر طبقه  49.15 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2 مترمربع و در مجموع  -

 طبقات 1تا 3 بسطح 6.09مترمربع
باب پارکینگ براي واحد هاي مسکونی تامین گردیده  و 2 باب کسري پارکینگ تجاري  6 -
در زمان پروانه پرداخت گردیده است . (کسري پارکینگ ندارد)ضمنا پارکینگ هاي جانمایی 

. شده در زمان تکمیل ساختمان نیاز به جانمایی عملی دارد
. با توجه به جانمایی پارکینگ یک باب کسري پارکینگ تزاحمی (فقط درآمدي) دارند -

.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
*********************************************************

**************************************
از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد و  پس از آن گواهی 

 . عدم خالف دریافت نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و واحدها در حال بهره برداریست و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به عدم خالف می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 1.35 مترمربع -

 
بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.29  -

 مترمربع
. احداث یک باب سرویس بهداشتی در انتهاي حیاط برابر نقشه بسطح 3.70 مترمربع -

 . از بابت تخلفات مجدد داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد -*
الزم به ذکر است که نواقص نیز برطرف گردیده است  و  تقاضاي صدور پایانکار را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 3 به 
ضریب 2.5) جریمه بمبلغ 1,643,376,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  سه 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 195.64  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34373 تجدید 
نظر

استاد سرا  
کوچه نوري 
- بن بست 
رضازاده بن 
بست مهر 

شریف

1-2-10016-18-1-0-0 99

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
363 مورخ 97/12/06به صورت 4طبقه روي پیلوت در8 واحد مسکونی  با زیربناي کل 1145

.مترمربع صادر گردیده است
:الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  68.99 درصد---- -
.سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله   81.51 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح  38.75مترمربع-
 افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 38.75 مترمربع که جمعا بسطح 155 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه همکف بسطح  1.89 مترمربع-
 عرض راه پله درهمکف 2.90 متر-

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

...براساس چیدمان پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1399/02/13 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم گردیده است
*******************************************************
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت همزمانساز نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد
توسعه زیرشیروانی به سطح 4.21 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.99 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و 
.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات 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 بمبلغ 395,035,200(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  سی و  پنج هزار 
و  دویست)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 39.19  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/13 1/99/34375 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
فرهنگیان 

جنب 
زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10485-12-1-0-0 100

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/286 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 
: 583/85 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 159/52 متر مربع (هر طبقه 39/88 متر -1

مربع)
 احداث طبقه چهارم بمساحت 173/88 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 10/56 -3
متر مربع (هر طبقه 2/64 متر مربع)

با توجه به افزایش عرض درب (طبق پالن ارائه شده) یکواحد کسري پارکینگ درآمدي -4
.دارند

(توضیح اینکه در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز تأمین 
نمیگردد.)

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/97/29155 مورخ 1397/12/21 و سوابق پرداخت در 
.واحد تخلفات میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز مجددا` اقدام به احداث اتاق در 
زیرشیروانی (منضم به واحد 4) بمساحت 39/19 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 14/70 

.متر مربع بصورت تبدیل انباري به اتاق) نموده اند
(الزم به ذکر است که راه پله و راهرو بمیزان 7/77 متر مربع کاهش یافته است.)

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

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

100

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

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

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

جریمه 200.43  0
 

3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/02/08 1/99/34381 بدوي بلوار  
دیلمان - 
نبش میر 

 ابوالقاسمی

1-1-10275-1-1-0-0 101
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/08 1/99/34381 بدوي بلوار  
دیلمان - 
نبش میر 

 ابوالقاسمی

1-1-10275-1-1-0-0 101

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

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

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

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

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

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره ش ر-5271 مورخ 99/01/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 195007000000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها 
به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 39,001,400,000(سی و  نه میلیارد و  یک میلیون و  چهارصد هزار ) 
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 391.56  0
 

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

1399/02/08 1/99/34384 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-29-1-0-0 102

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

می گردد.

جریمه 863.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/08 1/99/34384 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-29-1-0-0 102

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

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  
دو میلیون )ریال صادر می گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.گردد

102

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

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

جریمه 103.87  0
 

303750  , 1385 احداث بناي بدون مجوز 1399/02/08 1/99/34385 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار ولی 
عصر 

خانجانی

1-1-10720-3-1-0-0 103

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

103

به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/08 1/99/34388 بدوي خیابان 
استاد معین 
- روبروي 
کوچه 16

1-1-10114-61-1-0-0 104

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

ردتخلف  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب 
مغازه  با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره ش ر-202567 مورخ 98/11/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به 
مبلغ 25989700000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض 

آنها به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 5,197,940,000(پنج میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  

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

جریمه 249.12  0
 

3360000  , 1397 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 80 در صد  ،  سطح اشغال مورد استفاده در زمان 
.پروانه 64.68 درصد و سطح اشغال موجود 100 درصد می باشد

104

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وبا توجه به نظریه کارشناسی شماره 

181632 مورخ 1398.10.07 ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 68,280,800(شصت و  

هشت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 9.59  2
 

3560000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/03/11 1/99/34391 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ78
  

1-1-10046-46-1-0-0 105

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  
319,154,000(سیصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 35.86  2.5
 

3560000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
سایر سایر 252.61 3360000  , 1397

 , 1398
بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/02/23 1/99/34392 تجدید 

نظر
بلوار شهید  

قلی پور 
نبش کوچه 

23 

1-2-10719-32-1-0-0 106

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث  داراي موافقنامه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/11/30 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخ 

1394/10/06 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه به سطح 37 
مترمربع و بالکن در حد 1/3  با زیر بناي کل 400.34 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

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

اضافه بنا در همکف به سطح 10.40 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 34.32 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 52.95 مترمربع -
توسعه راه پله و آسانسور در طبقه اول به سطح 4.27 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 10.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.64 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( 3  -
کسري پارکینگ دارد که با توجه به پرداخت 1 عدد در زمان پروانه داراي 2 واحد کسري 

پارکینگ می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 3.83 متر مربع ( تبصره 7) -

.طبقه چهارم در اجرا حذف گردیده است
*****************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 86831 مورخ 1398/05/08 در صورت 
تخریب توسعه تجاري و برگشت به حالت قبل ( زمان پروانه ) الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه ستونگذاري و جانمایی راه پله و همچنین ارتفاع مغازه در وضع موجود با رعایت مفاد 

راي کمیسیون ماده 5 عمالً امکان تامین یک عدد پارکینگ می باشد که آن هم توسط مالک 
با توجه به احداث سایبان فلزي متصل به ساختمانی در حیاط مشاعی ( زیر سایه کنسول ) به 

سطح 13 مترمربع  تامین گردیده است. ضمناً در صورت برگشت به حالت پروانه ، کسري 
  .پارکینگ تجاري منتفی و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت

مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تبدیل 61.62 مترمربع از پیلوت به 3 باب مغازه ، 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 235703  مورخ 1398.12.28  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 4.338.048.000 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 867,609,600(هشتصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  نه هزار و 
 ششصد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 61.62  0
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1399/03/06 1/99/34394 رسیدگ
ي 

 مجدد

رشت پشت  
استانداري 

روبروي 
حسینیه 

امام حسن 
  عسکري

1-2-10688-4-1-0-0 107

در خصوص 7  باب کسري پارکینگ مسکونی و 3  باب کسري پارکینگ تجاري به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

نماید

جریمه 250  1
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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 
198,912,000(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 118.4  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 9 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 9 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و نظریه کارشناسی شماره 189278 مورخ 1398.10.16 مبنی بر 

تایید استحکام بنا  و با  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در همکف بمساحت 45.77 مترمربع  و در طبقات 

اول تا چهارم هر یک به مساحت 57.77 مترمربع و احداث طبقات مازاد (پنجم و 
ششم بصورت دوبلکس)  به مساحت 254.36 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 

تخریب به جریمه ) با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
1,784,865,600(یک میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  

شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 531.21  1
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به صورت نسقی به شماره 139 مورخ 1394/08/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 
واحد مسکونی با زیر بناي کل 669.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به 

اتمام رسیده و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به 
:تخلفات ساختمانی  به شرح ذیل نمودند

 اضافه بنا در همکف به سطح 45.77 مترمربع -
تبدیل پیلوت به 3 باب مغازه جمعاً به سطح 61.62 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 231.08 مترمربع ( هر طبقه 57.77  -
مترمربع )

احداث دو طبقه مازاد در طبقات پنجم و ششم به صورت دوبلکس جمعاً به سطح 254.36  -
مترمربع ( طبقه پنجم به سطح 184.67 مترمربع شامل واحد مسکونی و 8 عدد انباري و 

طبقه ششم به سطح 69.69 مترمربع )
کاهش سطح اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 3.23 مترمربع -

افزایش واحد مسکونی از 4 به 9 واحد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و 7 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 118.40 متر مربع ( تبصره 7) -

.ضمناً سال وقوع تخلف 1394 می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد مورخ 1396/06/11 و صدور دستور مقتضی 

تقدیم می گردد. ( گزارش جهت به روز رسانی )
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي ثابت  موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 
رشت مبنی بر تبدیل پیلوت به یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 
66.26  مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
228748 مورخ 1398.12.14  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 

ارزش سرقفلی به مبلغ 7.619.900.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,523,980,000
(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 66.26  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/11 1/99/34396 بدوي میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 108

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο 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 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 168,702,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 18.14  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34396 بدوي میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 108

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

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/366 مورخ 1396/12/28 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام زیرشیروانی( انباري) در یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 289.52 مترمربع 
صادر شده  ، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و تبدیل 

:پیلوت به یک باب مغازه و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم درهمکف به مساحت  2.22 مترمربع -1

احداث سایبان بصورت دال بتنی به جهت تامین یک باب پارکینگ در زیر آن به مساحت  -2
. 16.38 مترمربع

. تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به مساحت 66.26 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 7.96 مترمربع-4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 7.96 مترمربع -5
.داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري از بابت احداث مغازه در پیلوت می باشد-6

الزم به ذکر است که در صورت تایید سایبان به جهت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ دوم 
تعلق نمی گیرد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر 

.نیز تعلق می گیرد
الزم به ذکر است که به مساحت 1.20 مترمربع در همکف و به مساحت 2.40 مترمربع در 

.طبقات رعایت دو متر عرض حیاط خلوت حد شمالی نشده است
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق جریمه و همچنین تخریب سایبان به مساحت 16.38 

مترمربع می باشد که متقاضی مبادرت به تخریب سایبان نموده و حالیه خالف جدیدي 
.مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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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 25,603,200(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر 

و اعالم می گردد .

جریمه 15.24  0.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/02/13 1/99/34399 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی آباد   
الله

1-2-10244-9-1-0-0 109
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وقوع 
تخلف

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

حسب محتویات پرونده توجها به دادنامه شماره 9809970955302679 مورخ 
1398/10/15 صادره از شعبه 2 دیوان عدالت اداري مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف 
جلب نظر کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 

8764 مورخ 99/1/31 زمان وقوع تخلف ساختمانی را سال 1396 اعالم می نمایند ، لذا 
به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل یک و نیم برابر 
ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1396حسب نظریه کارشناس نسبت به مساحت 

173.04 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 872,121,600(هشتصد و  هفتاد و  دو 
میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) 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 173.04  1.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34399 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی آباد   
الله

1-2-10244-9-1-0-0 109

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/415مورخ 
1396/12/28 بصورت  3.5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی   با زیربناي 924.70متر 

مربع در شش واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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  با احتساب سایه کنسول جز زیربنا بسطح حدود 30.81 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  الی سوم بسطح حدود  142.23 متر مربع (هر طبقه 47.41 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات  -3

  اول و دوم و سوم   بسطح 15.24 متر مربع (هر طبقه 5.08 متر مربع )
 کاهش  بنا در زیر شیروانی بسطح 10.69 متر مربع-4

 فضاي سبز اجرا ننمودند  داراي کسري فضاي باز بسطح 6.85 متر مربع می باشد -5
رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم میگردد
طی بازدید مورخ 1399/07/19 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  ***************

 ساکن می باشند مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و  نامه شهرداري مورخ 186268 مورخ 98/10/11  در 
خصوص اصالح سال وقوع تخلف ،  گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 

،  احداث  بالکن تجاري به مساحت 125  مترمربع و مابه التفاوت تبدیل مسکونی به 
اداري به مساحت 369.26 متر مربع   ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 

تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب  4برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 2,609,692,800(دو میلیارد و  ششصد و  نه میلیون و  ششصد و  نود و 

 دو هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 494.26  4
 

1320000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/13 1/99/34401 اصالح
ي 

بدوي

0-0-1-18-10100-2-1  احمدیان  110

با توجه به محتویات پرونده و مطابق با نامه شهرداري مورخ 186268 مورخ 98/10/11 
در خصوص اصالح سال وقوع تخلف ،  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات دوم تا پنجم به مساحت 116.36 

متر مربع  و توسعه همکف به مساحت 5.6 متر مربع  با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 402,468,000(چهارصد و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید 

جریمه 121.96  2.5
 

1320000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 19 مورخ 1390/02/07 با زیر بناي کل 2019.31 مترمربع در 6 طبقه صادر گردیده است 
و پس از آن  در مرحله ستون گذاري گواهی عدم خالف  به شماره 122372 مورخ 90/8/18 

دریافت نمودند. سپس در مرحله رو به اتمام عملیات ساختمانی داراي سوابق بر خالف مدلول 
:پروانه و خارج از عمق 60% به به شرح زیر بوده است

با توجه به اینکه در راي کمسیون ماده 5 و نقشه هاي مندرج در پرونده فنی که با ایجاد     
دسترسی از سمت خیابان اصلی براي ورود پارکینگ و دسترسی رمپ با حداقل 4 متر 

دسترسی الزامی بوده بر خالف ضوابط اقدام به احداث رمپ در قسمتی از حیاط خلوت جهت 
.ورودي زیر زمین اقدام نموده است

.خارج از عمق 60% به طول 1.61 متر /--
.توسعه سطح تجاري(مغازه) در همکف بمساحت 68.46 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--

اضافه بنا در همکف بسطح  5.60 مترمربع خارج تراکم /--
با حذف انباري در نیم طبقه و توسعه سطح بالکن بمساحت 125.00مترمربع داراي اضافه  /--

.بنا خارج تراکم می باشد
افزایش بنا در طبقات 2 تا 6 به سطح 145.45 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم که از این  /--

مقدار به علت اجراي کنسول به صورت زیربنا به خیابان 30 متري در هر طبقه به سطح 
23.49 متر مربع ودر کل طبقات به سطح 117.45 متر مربع داشته که به صورت اضافه بنا می 

.باشد
افزایش تعداد واحد ها از 7 واحد مسکونی به 12 واحد که بصورت تجاري-دفترکار می  /--

.باشد
.افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 9.05مترمربع /--

.693.55مترمربع ------------------تبصره 7 /--
.به تعداد 28 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد /--

الزم به ذکر است با توجه به پروانه ساختمانی صادره بصورت تجاري-مسکونی ساختمان فوق 
برابر وضع موجود و نقشه هاي ارائه شده در همکف تجاري و در طبقات بصورت دفتر کار می 

.باشد.ضمنا به عمق 6.32متر و بسطح 73.30 مترمربع خارج عمق تجاري داشته است
.الزم به ذکر است نماي اصلی بصورت نماي شیشه اي می باشد

**************
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي بدوي مورخ  93/12/9  و راي تجدید نظر مورخ 

94/2/14 کمیسیون ماده صد می باشد. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
باشد که با توجه به اعتراض مالک نسبت به  متراژ تخلف و سال وقوع تخلف پیرو نامه شماره 

110
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12221 مورخ 95/1/28 دبیرخانه کمیسیون ماده صد پرونده به شهرداري اعاده تا رسیدگی 
.مجدد گردد

حالیه به استناد نقشه برداري و مدارك و مستندات ارائه شده تخلفات صورت گرفته به شرح 
:زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف بسطح 5.6 متر مربع -1
توسعه تجاري در همکف بسطح 68.46 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و  -2

کاهش تعداد مغازه از 4 باب به 3 باب مغازه
توسعه بالکن در  نیم طبقه بسطح 125متر مربع ضمن حذف انباري در نیم طبقه -3

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی ششم جمعاً به سطح 145.45مترمربع ( هر  -4
طبقه 29.09 متر مربع)

احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر در طبقات دوم الی ششم جمعاً به سطح 117.75  -5
متر مربع (هر طبقه 23.55 متر مربع) که قبالً در افزایش زیر بناي طبقات  در ردیف 4 لحاظ 

.گردید
با توجه به اینکه طبقات دوم الی چهارم از یک واحد به 3 واحد تبدیل یافته، لذا مساحت  -6
مفید 2 واحد کوچکتر ( 161.14متر مربع) به کسر توسعه بنا در طبقات دوم الی چهارم (29.09

 متر مربع) بسطح 132.05 متر مربع مشمول تخلف افزایش تعداد واحد در طبقات دوم الی 
.چهارم می گردد

توسعه راه پله به بام بسطح 9.05 متر مربع -7
تبدیل کل واحد هاي مسکونی به اداري به مساحت 1845.31 متر مربع ( به کسر مساحت  -8

مغازه ها و بالکن)
در هنگام صدور پروانه  بسطح 693.55 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -9

نموده اند که با توجه به تاریخ صدور پروانه مشمول تبصره 7 نمی گردد ( لحاظ تخلف این بند 
در صدور راي بدوي مورد اعتراض مالک بوده است)

تعداد واحد ها از 7 واحد مسکونی به  12 واحد اداري و دفترکار تبدیل یافته است که با  -10
توجه به ضوابط زمان صدور پروانه 32 پار کینگ نیاز داشته که 5 واحد تامین نموده و داراي 

27 واحد کسري پارکینگ می باشد.( به ازاي هر 100 متر مربع زیر بناي مفید 2 واحد 
پارکینگ نیاز دارد)

:ضمناً
درخصوص سال تخلف ملک از نظر شهرداري سال وقوع تخلف 1392 می باشد که با توجه  -1
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به راي دیوان به سال 91 تغییر یافت
مالک نسبت به گزارش ارزیابی هیئت کارشناسی 3 نفره  که در آن مساحت توسعه مغازه  -2
بسطح 68.48 متر مربع و مساحت توسعه بالکن تجاري بسطح 125 متر مربع یکبار بصورت 

.جدا و یکبار در مجموع تبدیل کل بنا به تجاري اداري لحاظ گردیده معترض می باشد
******************

از بابت موارد فوق داراي راي مورخ 96/2/19 کمیسیون ماده صد که مفاد راي صادره با متراژ 
:تخلفات صورت گرفته همخوانی ندارد

ردیف 1 و 3 توسعه همکف و احداث بالکن به ترتیب بسطح 5.6 متر مربع و 125 متر  /--
.مربع  فاقد راي می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم   جمعاً به سطح 116.36 ( هر طبقه 29.09 متر مربع)  /--
فاقد راي می باشد

تبدیل مسکونی به اداري بسطح 1845.31 متر مربع بوده که بسطح 1476.05 متر مربع  /--
.راي صادر گردیده و به مساحت 369.26 متر مربع فاقد راي می باشد

در خصوص تراکم اعطایی بسطح 693.55 متر مربع با توجه به سال صدور پروانه مشمول /--
.جریمه نبوده که براي ان راي صادر گردیده است

با توجه به مغایرت هاي مورد اشاره در راي مورخ 96/2/19 مراتب جهت اقدام بعدي تقدیم 
.می گردد

با توجه به راي قبلی کمیسیون ماده صد که بر اساس آن سال وقوع تخلف 1391 مبنا  ***
محاسبه جریمه قرار گرفته لذا در گزارش حاضر نیز سال وقوع به 1391 اصالح گردید و  راي 

.مورخ 98/9/30 که بر مبناي سال 1392 بوده الزم به اصالح می باشد
با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 98/12/13 سال تخلف به 1391 تغییر یافت ******

از بابت موارد فوق داراي راي 99/2/13 کمیسیون بدوي ماده صد  *****************
مبنی بر جریمه نقدي می باشد. حالیه برابر آخرین نقشه برداري داراي مغایرت هاي زیربنایی 

:به شرح زیر می باشد
کاهش زیر زمین بسطح 1.34 متر مربع -1

افزایش بنا در همکف بسطح 3.42 متر مربع که قبال 5.6 متر مربع پرداخت گردیده که  -2
بسطح 2.18 متر مربع اضافه پرداختی دارد

افزایش تجاري بسطح 68.05 متر مربع بوده که بسطح 0.41 متر مربع مازاد پرداختی   -3
.داشته است

افزایش بنا در طبقات 2 الی 6 جمعاَ بسطح 136.5 متر مربع که بسطح 29.09 متر مربع  -4
راي پرداختی داشته و بسطح 116.36 متر مربع راي جدید دارد که بسطح 8.95 داراي اضافه 
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.راي می باشد
در خصوص تراکم اعطایی بسطح 693.55 متر مربع با توجه به سال صدور پروانه مشمول  -5

.جریمه نبوده که براي ان راي صادر گردیده و مشمول استرداد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به گزارش تکمیلی شهرداري به شماره 12397
 مورخ 99/2/6 در خصوص اینکه ملک مورد نظر داراي پروانه و پایانکار از بخشداري 

بوده و اصالت این امر مورد تایید قرار گرفته است لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها ، مشارالیه را از بابت اضافه بناي همزمانساز و 

داخل تراکم به مساحت 13/1 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی بر مبناي 
سال وقوع تخلف  بمبلغ  4,061,000(چهار میلیون و  شصت و  یک هزار )  ریال جریمه 

در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 13.1  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/15 1/99/34402 تجدید 
نظر

استاد معین 
پستک کوي 

طالقانی 
 کوچه یاس

1-1-10402-951-1-0-0 111
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی از بخشداري بشماره 
8029/1/1/805 مورخ 92/10/02 وپایانکار ساختمانی بشماره 8029/1/1/3550 مورخ 

93/05/21 با زیربناي کل بسطح 354.54 مترمربع در دوطبقه روي پیلوت در دو واحد 
..مسکونی میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده و با توجه به نقشه برداري ارائه شده  که داراي مابه التفاوت 
:همزمانساز نسبت به پایانکار صادره از بخشداري بشرح ذیل میباشد

ادامه راه پله به بام بسطح 13.10 مترمربع که پایانکار قید نشده است..(همزمانساز)-
الزم بذکراست موارد فوق الذکر با توجه به اینکه مالک مدعی است  پس از دریافت پایانکار 

تغییراتی در ساختمان صورت نگرفته و با وضع موجود پایانکار دریافت نموده است..لذا جهت 
..تائید موارد مذکور نیاز به استعالم از بخشداري میباشد

حالیه باتوجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد بشماره 160324 مورخ 98/09/06و دریافت 
.درخصوص بررسی مجدد ملک مذکور مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
برابرنامه بخشداري مرکزي بشماره 99/8029/1/1/175 مورخ 99/01/31 درخصوص   ====

.اصالت پروانه وپایانکار ساختمانی صادره از بخشداري مورد تائید قرار گرفته است
و نیز داراي نامه سازمان نظام مهندسی به پیوست مورخ 92/10/16 (بازگشت بنامه 

..8029/1/1/805 مورخ 92/09/12 ) با زیربناي 370.74 مترمربع میباشد

111

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 25.35 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 11.7 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

950,040,000(نهصد و  پنجاه میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 113.1  2.5
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 1/99/34411 تجدید 
نظر

جاده انزلی   
گلستان 5
-ولیعصر

1-1-10241-48-1-0-0 112

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/390مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 468.96 مترمربع میباشد، از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 25.35 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -
مفید در همکف به سطح 2.76 مترمربع (که از بابت 30 مترمربع اضافه بنا در همکف داراي 

گزارش غیابی و راي بدوي مبنی بر اعاده به وضع پروانه میباشد)
همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح 

:ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 76.05 مترمربع (هر طبقه 25.35 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 8.94  -

مترمربع (هر طبقه 2.98 مترمربع)
یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت اتاق در زیرشیروانی به سطح 26.48 مترمربع -

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع
کسري فضاي باز به سطح 34.22 مترمربع

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-217196-1398مورخ 98/11/26 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

112

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي داریوش اختر شناس  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ( هر طبقه) به 

مساحت 14.29مترمربع،احداث اتاق در زیر شیروانی بمساحت 14.48 متربع ، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 12.20 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 760,275,000(هفتصد و  شصت میلیون و  
دویست و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 81.75  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/03/11 1/99/34417 بدوي شهرك ش  
بهشتی 

  گلستان8

1-1-10374-238-1-0-0 113

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/261 مورخ 1397/08/30 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

زیربناي 225/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
میباشد.(تاریخ شروع عملیات 1398/08/20)

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 42/87 متر مربع (هر طبقه 14/29 متر مربع)-1
احداث اتاق در زیرشیروانی بمساحت 14/48 متر مربع (قسمتی از آن بصورت تبدیل -2

انباري به اتاق بمساحت 7/5 متر مربع و مابقی بصورت توسعه بنا میباشد.)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد (طبقات اول و دوم در یکواحد -3

مسکونی (دوبلکس))
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 24/40 متر مربع (هر -4

طبقه 12/20 متر مربع)
(عرض راه پله 1/10 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 100
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
****************

.بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1399/03/11 میباشند
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

همچنین داراي کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 12/20 متر 
مربع و زیرشیروانی بمساحت 12/80 متر مربع میباشند.(همزمانساز)

******* 
با توجه به نقشه برداري اصالحی ارائه شده موارد مذکور (کاهش سطح راه پله در همکف و 

.زیرشیروانی ) منتفی میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به اینکه متراژ تخلف  در راي تجدیدنظر شماره 1.98.33608 مورخ 
1398.12.26 صادر شده از این شعبه به مقدار 241.41 متر مربع ذکر شده است  ولی با 
بررسی راي بدوي شماره 1.98.32131 مورخ 1398.10.08 صادره از شعبه 2 کمیسیون 

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

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

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

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

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

جریمه 241.41  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/02/09 1/99/34418 اصالح
ي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

114

در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی و سرویس بهداشتی بدون مجوز شهرداري، 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-231859 مورخ 98/12/22 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 696,800(ششصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد)  ریال صادر 

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

جریمه 87.1  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 1/99/34425 بدوي کوي 
حسینی - 
کوچه 56- 
فرعی دوم 

سمت راست 
- خانه سوم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
طبق سند مالکیت ارائه شده بصورت عرصه و اعیان خانه به مساحت  124.40 مترمربع که  ))
حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی  بدون مجوز با مساحت اعیان 84.15  مترمربع 

بهمراه سرویس بهداشتی بمساحت 2/95 متر مربع در محل موجود می باشد که بالمانعی 
.ازبابت آن ارائه نشده است

.تاریخ ساخت با توجه به فیش کنتور سال 1373 می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/05/27 به مساحت 13.90 مترمربع از عرصه در تعریض 
.کوچه 8 متري اصالحی می باشد

 سطح اشغال مجاز 70 درصد
(کل زیربنا داخل تراکم)

ضمنا قسمتی از حد شمال داراي درب بازشوي نفر رو به سمت پالك حد شمالی می باشد که 
.در سند مالکیت به کوچه منتهی نشده است

((.قرار دارد R111 و مابقی در کاربري G213 به مساحت 1.35 مترمربع در کاربري
********* 

بابت احداث اعیان مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/99/34425 مورخ 
.1399/02/27 و پرونده در واحد تخلفات میباشند

تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه (انتقال اجرایی) را دارند

.مراتب جهت دستور به حظور تقدیم می گردد
طی بازدید مجدد بعمل آمده بازشوي نفر رو در حد شمال مسدود گردیده  *******

است.(عکس پیوست)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 8352 مورخ 99/1/31 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی و رعایت 

پارکینگ و همبادي با امالك  همجوار ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,868,163,200(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هشت 
میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 284.54  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/02/13 1/99/34428 بدوي گلسار خ  
168   
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
((مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 402 

مورخ97/12/17 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  با زیربناي کل 1091.50
..مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60
:% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 65 درصد---- سطح اشغال اجرا -
.شده   77.91 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 20.52 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-5 هرکدام  بسطح 23.42 مترمربع که جمعآ بسطح  117.10 مترمربع-

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم  بسطح 139.74مترمربع (که ازاین مقدار بسطح -
40.17 مترمربع تراس مسقف و مقدار 24.34 مترمربع تراس روباز که در کل بصورت 

..اختصاصی میباشد) طبقه مازاد مذکور بصورت دوبلکسی با طبقه پنجم میباشد
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-5 هرکدام بسطح   0/44 مترمربع که -

جمعآ بسطح  2/20 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درهمکف  بسطح 4.98 مترمربع-

 عرض راه پله 2.99 متر-
 کاهش در زیرشیروانی بمقدار 19.97 مترمربع-

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

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

****************
عملیات اجرایی به اتمام رسیده

: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي
 اضافه بناي همزمانساز در طبقه ششم بمساحت 3/74 متر مربع **********

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 1 تا 5 بمساحت 44/25 متر مربع (  **********
هر طبقه 8/85 متر مربع ) بصورت همزمانساز

.توضیح اینکه با تغییر جانمایی پارکینگ شماره 4 کسري پارکینگ ندارند
(پارکینگ هاي شماره 3 و 4 در تزاحم)

116

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به گزارش تکمیلی شهرداري به شماره 
181693 مورخ 98/10/7 در خصوص اینکه ملک مورد نظر داراي پروانه و پایانکار از 

بخشداري بوده و اصالت این امر مورد تایید قرار گرفته است ، لذا پرونده قابلیت طرح 
و رسیدگی در کمیسیون را ندارد و به رد آن اظهار نظر می گردد . 

ردتخلف 100  0
 

1800000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1399/02/20 1/99/34432 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه28

1-1-10402-987-1-0-0 117

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 218.08 مترمربع که داراي 
اعیان فاقد مجوز بمساحت 115مترمربع و سرویس بهداشتی جداگانه درمحوطه بسطح 4.73 

مترمربع مترمربع که با قدمت سال 71(برابر فیش برق) و کل زیربنا داخل تراکم و بصورت 
..یک واحد مسکونی با مصالح بلوکی میباشد

الزم بذکراست مالک مدعی بر مجوز داشتن ملک از بخشدارذي بوده لیکن  ملک مذکور 
داراي بنجاق نقل وانتقال بشماره 181712 مورخ 77/02/19 از بخشداري داراي بالمانع 350 

..مورخ 77/02/12 میباشد. که جهت تائید بالمانع مذکور نیاز به استعالم از بخشداري میباشد
ضمنآ باستناد  خط پروژه 12 مورخ 98/09/20 درحد شمالی به کوچه 8متري و حد جنوبی به 
کوچه 6متري بمقدار 33.46 مترمربع از عرصه (قسمتی از سرویس بهداشتی) داراي عقب 

..نشینی  میباشد
حالیه مالک درخواست موقعیت مکانی رادارند...مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال 

/. .میگردد
الزم بذکراست باستناد نامه بخشداري بشماره 98/8029/1/1/3893 مورخ 98/10/03 در 

..خصوص بالمانع بودن انجام معامله ملک به پالك ثبتی 56/1083  اعالم داشته است
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

226853مورخ 98/12/11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 98/500/000 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 19,700,000(نوزده میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 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 37.12  0
 

130000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/10 1/99/34437 بدوي گلسار 
  استادمعین

1-1-10124-568-1-0-0 118

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 37.12 متر مربع که بدون مجوز و 
خالفسازدر سال 1375 احداث شده است (تاریخ نصب کنتور برق 1375/11/10) و در سال 

جاري بدون مجوز تعمیرات کلی شده است الزم به توضییح است مغازه فوق قبال داراي 
فعالیت شغلی لحاف دوزي بوده و درحال حاضر فاقد فعالیت شغلی میباشد و تابلوي تبلیغاتی 
ندارد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي 

 آن میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/08/13 مغازه فوق بسطح 7.12 متر مربع  *****
 در تعریض خیابان 24متري استاد معین قرار دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 8.19 مترمربع، احداث 

یک طبقه مازاد به مساحت 127.37 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 9.26 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، با عنایت 

به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-8677-99/01/31 مبنی بر 
اینکه ملک مورد نظر داراي ایستایی و استحکام می باشد، 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 1,707,451,200(یک میلیارد و  هفتصد و  هفت میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 169.39  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/20 1/99/34439 بدوي بلوار دیلمان 
-کوچه 
همت 

-انتهاي 
 دانش

1-1-10498-5-1-0-0 119

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/446 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 610.95 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

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

اضافه بنا در همکف به سطح 8.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.57 مترمربع ( هر طبقه 8.19 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 127.37 مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.47 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.79 متر مربع ( هر طبقه 2.93 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.15 تا 1.26 متر متغیر می باشد
.زیر شیروانی به سطح 11.91 مترمربع کاهش یافته است

افزایش تعداد واحدها به دلیل احداث طبقه مازاد از 3 به 4 واحد که با توجه به ضوابط رعایت 
.پارکینگ گردیده است

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت 
.محاسبات درآمدي می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 76.09% ...................... مورد استفاده 80.75

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

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

119

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  و ضمن 
نقض راي بدوي و با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/03 1/99/34440 تجدید 
نظر

 
گلسار-بلوار 

  نماز

1-1-10057-7-1-0-0 120

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا و ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 198671 مورخ 98/10/29کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 9/045/000/000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,809,000,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نه 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18.09  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/04/03 1/99/34440 تجدید 
نظر

 
گلسار-بلوار 

  نماز

1-1-10057-7-1-0-0 120

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 477 به تاریخ 
83/10/22 و گواهی پایان کار به شماره 28533 به تاریخ 86/04/30 می باشد. مالک بدون 
مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 18.09 متر مربع نموده 

است. داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/7/21 اعیان 
ملک از حد جنوب ( به سمت بلوار نماز) فاقد عقب نشینی می باشد. درخواست رسیدگی به 

 .تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 264/51 مترمربع و راه پله به بام به 
مساحت 1/75 متر مربع و تراکم اعطائی به مساحت 22/44 متر مربع ،  بدلیل عدم 

تصمیم گیري در کمیسیون بدوي و تجدیدنظر لذا ارشادا بصورت پرونده جدید جهت 
اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد . 

ردتخلف 264.5  0
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/03 1/99/34443 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
98 

1-1-10044-40-1-0-0 121

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 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 220/9متر مربع  راي 
به جریمه به مبلغ 2,226,672,000(دو میلیارد و  دویست و  بیست و  شش میلیون و  

ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.ضمنا در خصوص مساحت 22/44
متر مربع تراکم اعطائی ،(تخلف اعالمی جدید ) ارشادا بصورت پرونده جدید به 

کمیسیون ارسال گردد

جریمه 243.34  3
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري و دادنامه دیوان عدالت 
اداري و نظریه هیات کارشناسان رسمی به شماره 197444مورخ 98/10/26 در خصوص 

اصول سه گانه و پاسخ به سواالت مطروحه در راي دیوان ، مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 52/22 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم  جمعا به مساحت 208/92مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم 62/43 متر مربع ، 
عدم رعایت پخ و کنسول در هر طبقه به مساحت 1.27 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,312,892,800(سه میلیارد و 
 سیصد و  دوازده میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.  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 328.66  3
 

3360000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/03/03 1/99/34443 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
98 

1-1-10044-40-1-0-0 121

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره72مورخ93/06/6/06 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با زیر بناي 1337.75مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اجراي 

آجرچینی و سربندي داراي سوابق گزارش و راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05 
 :مبنی بر تخریب بنا وداشتن شاکی در واحد محترم خالف بشرح ذیل بوده است

خارج از عمق 60% به طول 2.5 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح 37.77 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعاً به سطح 151.08 مترمربع اضافه بنا خارج  -3
تراکم ( هر طبقه به سطح 37.77 متر مربع)

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 47.97 متر مربع که از این مقدار بسطح 10.2 متر مربع  -4
.مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 220.90متر مربع ( تبصره 7)ا  -4
توجه به آرماتور هاي انتظار که در امتداد تمام ستون ها در سقف طبقه پنجم مشاهده گردید 

و نقشه اجرایی برش طبقات ( بصورت 6 طبقه بر روي پیلوت ) که توسط اهالی ارائه شده 
متشاکی قصد احداث طبقه مازاد را داشته که هنوز اجرا نگردیده و گزارش حاضر تا مرحله 

فوق می باشد و کلیه مساحت ها ي ذکر شده تقریبی بوده و جهت بررسی دقیق و سایر 
موارد تخلف نیاز به ارائه مدارك و نقشه هاي اجرائی از سوي متشاکی می باشد که با گزارش 
فوق الذکر داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05درواحد محترم خالف می 

.باشد
========

در حال حاضر عملیات در مرحله بهره برداري  می باشد که با توجه به مراجعه مالک و ارائه  
نقشه برداري و معماري آخرین گزارش جهت اصالح گزارش فوق الذکر و بررسی مجدد درراي 

:بدوي کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 52.23 مترمربع ((باتوجه به اینکه سایبان بسطح18.13 -1

مترمربع درپیلوت اجرانشده درهنگام صدور پروانه منظور شده بود))سطح اشغال مجاز 60 
.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده حدود  75 درصد می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 52.23 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات دوم الی چهارم در هر طبقه بسطح  53.5 متر مربع که از این مقدار  -3
بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و عمق 

.کنسول 1.2 متر و در ارتفاع 5.4 متري از کف پیاده رو  می باشد
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 63.7 متر مربع که ازاین مقدار بسطح10.20مترمربع -5
بدلیل عدم رعایت 2 مترعقب سازي بوده و بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت 
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.کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 264.5 مترمربع در طبقه ششم که از این مقدار بسطح  -6
1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و بسطح 

.17.52 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف  می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف و بسطح  220.90 مترمربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده است. ( تبصره 7)
.ضمنا راه پله به بام بسطح 8.08 متر مربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ می گردد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد 211809 مورخ  98/11/15 مابه التفاوت مساحت  ***

:نسبت به راي تجدید نظر مورخ 94/10/12 به شرح زیر می باشد
تخلف همکف و طبقات مطابق راي تجدید نظر بوده و مابه التفاوتی  ندارد -1

یک طبقه مازاد بسطح 264.5 متر مربع در طبقه ششم که قبال گزارش شده اما در فرم  -2
.جریمه الیحه قید نگردیده است

تراکم اعطایی زمان پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف  داشته که قبال گزارش  -3
.نشده است

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و در خصوص موارد فوق به جز ردیف 6 و 
قسمت اول ردیف 7 داراي راي رسیدگی مجدد به شماره 99/3/3 بوده و  در خصوص دو 
مورد اخیر نیاز به تشکیل پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد می باشد. 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.سطح اشغال مجاز 60 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 74.79 درصد می باشد ***

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 ، راي به جریمه به مبلغ 633,729,600(ششصد و  سی و  سه میلیون و  

هفتصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 63.12  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 1/99/34455 بدوي خ سعدي خ 
سعدي  

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/438 مورخ  97/12/24 با زیر بناي کل  497.1 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 11.44 مترمربع که سطخ اشغال مجاز 75  -1
.درصد بوده و مود استفاده 82.5 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 36.72 مترمربع ( هر  -2
طبقه 12.24 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 3.12 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.49 

.متر مربع ( هر طبقه 3.83 متر مربع )که حداقل عرض پله 1.10 متر می باشد
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -4

.زیر شیروانی بسطح 12.64 متر مربع کاهش یافته است -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.35 متر مربع می باشد -7
با توجه به افزایش درب خودرو داراي یک واحد کسري پارکینگ  جهت اخذ عوارض  -8

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

.گردد
***.عملیات در مرحله  بهره برداري می باشد

122

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت به طرفیت آقاي علیرضامحمدي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.49 مترمربع، تبدیل 
38.15 مترمربع از همکف به استخر ، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 21.46مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 
4.23 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 1,329,955,200(یک میلیارد و 

 سیصد و  بیست و  نه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 131.94  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34458 بدوي گلسار  
پشت 

بیمارستان 
فرعی12
  متري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/506 مورخ 1397/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 397/5 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت 12/49 متر مربع-1

 تبدیل قسمتی از همکف به استخر بمساحت 38/15 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 64/38 متر مربع (هر طبقه 21/46 متر مربع )-3

 حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله بمیزان 6/80 متر مربع-4
الزم به ذکر است که بام اجرا شده بصورت تخت (بام تهرانی) بوده که میبایست تا قبل از 

.پایانکار بصورت شیروانی اجرا گردد
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 16/92 متر -5

مربع ( هر طبقه 4/23 متر مربع)
.توضیح اینکه پروانه صادره فاقد آسانسور بوده ولی وضع موجود داراي آسانسور میباشند

.کسري پارکینگ ندارند
% سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 84/86

حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و بمساحت 2/41 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز 
.دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 24/62 متر مربع  با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 64,012,000(شصت و  چهار میلیون و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.62  2
 

1300000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1399/03/10 1/99/34460 بدوي گلسار بلوار  
استادمعین  

ك پنجم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 102 مورخ 1387/02/25 صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 720.64 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 46.5 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 174 مترمربع ( هر طبقه 58 مترمربع ) -

تبدیل زیرشیروانی به سطح 69.8 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 178.3 مترمربع که  -
از این مقدار 1/2مابه التفاوت به سطح  25.9 مترمربع و مازاد بر آن به سطح 108.5 مترمربع 

.می باشد
 ادامه راه پله واسانسور به پشت بام به مساحت 18مترمربع -

 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 واحد -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1388/02/09 می باشد
*********************************************************

*
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.12 مترمربع ( هر طبقه 0.03 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 4.14 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.24 متر مربع ( هر طبقه 2.08 
متر مربع )

توسعه راه پله به بام به میزان 2.19 مترمربع -
.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است

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

*****
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

الزم به توضیح است قبالً از بابت تبدیل زیرشیروانی به سطح 69.8 مترمربع به یک طبقه 
 مازاد به سطح 178.3 مترمربع که از این مقدار 1/2مابه التفاوت به سطح  25.9 مترمربع

و مازاد بر آن به سطح 108.5 مترمربع ( جمعاً به سطح 134.40 ) داراي سوابق پرداخت و راي 
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.کمیسیون می باشد
حالیه با توجه به ضوابط روز مابه التفاوت به سطح 27.98 مترمربع که قبالً محاسبه نگردیده 

.به صورت همزمانساز باید پرداخت گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 

مساحت 21/74  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 
286,968,000(دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 21.74  4
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/03 1/99/34474 بدوي بلوار معلم  
  ك بهار

1-2-10700-7-1-0-0 125

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي 
سربندي داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/157 مورخ 98/06/23 به صورت یک باب 

مغازه به همراه بالکن تجاري و اجراي رواق، بازیربناي 55.27 مترمربع میباشد، حالیه بر 
خالف مدلول پروانه و برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به توسعه بالکن تجاري به سطح 

21.74 مترمربع ( به صورت سراسري ) و افزایش ارتفاع بالکن به 3 متر نموده است. همچنین 
اسکلت به جاي بتنی به صورت فلزي اجرا گردیده است. سطح اشغال مجاز 100% و سطح 
اشغال استفاده شده 100% می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 

جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام 
رسیده است )

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها ، نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/29 1/99/34477 بدوي علی اباد   
کوچه 
عبادي

1-2-10206-22-1-0-0 126

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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

147,873,600(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 29.34  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/58مورخ 98/03/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 444.87 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 6.34 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 22.11 مترمربع (هر طبقه 7.37 مترمربع) -2
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 0.89 مترمربع -3

.افزایش واحدها از 2 به 3 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد -4
.سطح اشغال مجاز پروانه 74.23 درصد و سطح اشغال موجود 79.59 درصد میباشد 
.فضاي سبز تامین گردیده و داراي کسري فضاي باز به سطح19.96  مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

126

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/20 1/99/34479 تجدید 
نظر

دیلمان ، 
بوستان 13

1-1-10483-10-1-0-0 127

در خصوص اعتراض مالک 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 دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
اضافه بناي همکف به مساحت 31.52 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک 

به مساحت 27.78 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 162.93 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 28.36 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 9.34

مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 3برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,112,891,200(سه میلیارد و  یکصد و  دوازده 

میلیون و  هشتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 315.49  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 6 ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد ضمن نقض راي بدوي، راي به ابقاء آن صادر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1399/02/20 1/99/34479 تجدید 
نظر

دیلمان ، 
بوستان 13

1-1-10483-10-1-0-0 127

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 81 مورخ 
1396/07/04 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 590/37 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و 
: داراي سوابق گزارش بصورت

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 41/35 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 83/34 متر مربع (هر طبقه 27/78 متر مربع)-2

 احداث طبقه چهارم بمساحت 162/93 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 9/34 متر مربع-4

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 6/64 متر مربع و طبقات -5
3.2.1 بمساحت 21/72 متر مربع (هر طبقه 7/24 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 6 واحد-6

کسري پارکینگ ندارند.(پارکینگ هاي شماره 2 و 3 با تزاحم و تعداد یکواحد کسري 
پارکینگ درآمدي دارند.)

.میباشند
*************

حالیه متقاضی با توجه به تخریب قسمتی از سایبان در همکف و حذف یکواحد پارکینگ 
.درخواست ارسال مجدد پرونده به کمیسیون را دارند

توضیح اینکه با توجه به تغییرات انجام شده اضافه بناي موجود در همکف بمساحت 31/52 
متر مربع و تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(باقی موارد تخلف (موارد 2 تا 6) 

مورد تأیید میباشد.)
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد

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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي 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 
زیر زمین بمساحت 6.81 مترمربع ، اضافه بنا در همکف بمساحت 112.44 مترمربع  و 

در طبقه اول  به مساحت 26.16 مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به 
جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,465,732,800

(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار و  
هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 145.41  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/16 1/99/34485 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی   
شهرك 
شهید 

بهشتی 
  گلستان 16

 

1-1-10377-286-1-0-0 128

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/364مورخ 97/12/07 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین در 10 واحد مسکونی 

و بازیربناي 2473.17 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه معماري ارائه شده بر خالف 
:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به سطح 6.81 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به سطح 112.44 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 26.16 مترمربع -3
.سطح اشغال مجاز پروانه 54.94 درصد و سطح اشغال موجود 73.16 درصد میباشد 
الزم به ذکر است طبق نامه به شماره 208559 مورخ 97/10/27 معاونت شهرسازي و 

معماري، جانمایی بنا در جنوب همباد با ساختمانهاي طرفین تایید شده که تا این مرحله در 
طبقات رعایت گردیده در حالیکه برخالف مدلول آن با توجه به اضافه بناي صورت گرفته، 

.همکف از حد جنوب به صورت برساز اجرا گردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

تاکنون رمپ اجرا نگردیده است.اجراي صحیح رمپ طبق ضوابط طرح تفصیلی الزامی 
.میباشد

از بابت اجراي ساختمان به صورت برساز در همکف داراي سوابق شکایت و راي کمیسیون 
بدوي ماده صد مبنی بر تخریب میباشد. حالیه با پیشرفت مراحل ساختمانی تا مرحله 

آرماتوربندي ستون هاي طبقه چهارم داراي اضافه بنا در طبقه دوم و سوم به سطح 52.32 
.مترمربع بوده که متعاقبا مورد اخیر طی پرونده جدید به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي رضا پوشیده  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات مجاز ( هریک ) به مساحت 
5.79 مترمربع، و احداث طبقه مازاد ( طبقه چهارم) به مساحت 116.42 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 1,406,966,400(یک میلیارد و  چهارصد و  
شش میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 139.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/16 1/99/34492 بدوي بلوار استاد  
معین-  
کوچه 12

1-1-10124-552-1-0-0 129

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراء  سقف طبقه چهارم  و 
اتمام دیوار چینی  تا این مرحله و فاقد سربندي که داراي پروانه ساختمانی به شماره 

1/96/324 مورخ 1396/12/28 و  اصالح پروانه به شماره 346031  مورخ 1397/12/22 و 
بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 492.15 مترمربع صادر 

: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت  5.79 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 5.79 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 5.79 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم  به مساحت 116.42 مترمربع-5
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به چهار  واحد افزایش یافته است ولیکن با توجه به 

.تامین پارکینگ هاي مورد نیاز تا این مرحله ،  کسري پارکینگ ندارد
باتوجه به افزایش عرض درب سواره رو حد شمالی ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي 

.تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 79.80 درصد  و سطح اشغال اجرائی 

.83.97 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
11863 مورخ 99.02.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 55.705.5000.000 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 11,141,100,000(یازده میلیارد و  یکصد و  چهل و  یک میلیون و 
 یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 134.35  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/02/23 1/99/34493 بدوي گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-23-1-0-0 130

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 5,086,036,800(پنج میلیارد و  هشتاد و  شش میلیون 
و  سی و  شش هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 507.26  3
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

 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 1,975,780,800(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 196.01  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 89 مورخ 1394/07/05به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 930.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 93.89 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 60.85 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 134.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 204.84 مترمربع ( هر طبقه 51.21  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 196.01 -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به -
سطح 3.61 مترمربع و در همکف به سطح 0.57 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 

سطح 6.96 متر مربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.40 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 37.02 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.49  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرزمین ، به سطح 3.77 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 130.28 متر مربع ( تبصره 7) -
به سطح 43.37 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 76.75

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

130

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص کلیه تخلفات با اعمال  ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 645,723,000(ششصد و  

چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  بیست و  سه هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 165.57  3
 

1300000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/17 1/99/34494 تجدید 
نظر

گلسار  
 خ125

1-1-10426-1-1-0-0 131

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 615مورخ 
1387/11/01 بصورت سه طبقه روي پیلوت بانضمام  زیر شیروانی  با زیربناي 275.48 متر 
مربع درسه واحد مسکونی صادر شده است پروانه تاکنون تمدید نشده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري با 100% پوشش بنا  برابر نقشه برداري 
: ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 35.46 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم بسطح حدود   106.38 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -2

 حدود 35.46 متر مربع )
 اضافه بنا در زیرشیروانی  بسطح حدود  9.52 متر مربع -3

اضافه بنا ي ناشی از اجراي یکباب  انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح -4
 14.21 متر مربع

رعایت پارکینگ می گردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند جهت مشخص شدن مقدار  
عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

طی بازدید مورخ 1399/10/06 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده مراتب جهت  ******
.دستور بعدي تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي ابوالفضل کاظمی  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 27.08 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت    29.96 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید (در هر طبقه )به مساحت 6.36  مترمربع ، و تبدیل تراس 
آفتابگیر به بناي مفید ( هرطبقه) بمساحت 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 1,505,884,800(یک میلیارد و  پانصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  
هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 224.09  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/06 1/99/34495 بدوي پارك  
نیکمرام  - 

کوچه 
نیلوفر

1-2-10078-10-1-0-0 132

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/123 مورخ 1398/05/19 
5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
زیربناي 2114/79 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف طبقه 

.سوم  می باشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
. حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف 27.08 متر مربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.96 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.96 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.96 مترمربع-4

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 29 مترمربع -5
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 29 مترمربع-6
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم به مساحت 29 مترمربع-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات اول تا سوم  بمساحت -8
20.13 متر مربع ( همکف به مساحت 1.05 مترمربع  و طبقات به مساحت 19.08 مترمربع ( هر 

طبقه 6.36 مترمربع .))
%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 73/59

.کسري پارکینگ ندارد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

132

به استناد تبصره 4 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا و باعنایت به 
ارائه گواهی استحکام بنا از سوي مهندس ناظر به شماره نظریه 206200 مورخ 98/11/7
 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی، معادل 38,954,600(سی و  هشت 

میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار هزار و  ششصد) ریال، صادر می گردد. 

جریمه 125.66  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/20 1/99/34501 بدوي گلزاران 
کوچه یاس 
سمت راست

1-2-10486-211-1-0-0 13
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري، با توجه به موقعیت مکانی با اعمال ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمانف براي متراژ بناي خارج تراکم، راي به جریمه به 

مبلغ420,639,000(چهارصد و  بیست میلیون و  ششصد و  سی و  نه هزار ) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 90.46  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe 1حتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان احداثی خالف ساز در مرحله 
بهره برداري بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی و قدمت سال 

1397 ، بر روي عرصه فاقد سند طبق نقشه برداري بسطح 78.54 مترمربع می باشد  که 
: داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد

: برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات بشرح ذیل می باشد
احداث بناي بدون مجوز در همکف بصورت پیلوت بسطح 70.18 مترمربع که بسطح 47.12  -

.مترمربع در حد سطح اشغال و مابقی بسطح 23.06 مازاد بر سطح اشغال می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقات اول و دوم مجموعا بسطح 145.94 مترمربع که از این  -

مقداربسطح 78.54 مترمربع در حد تراکم و مابقی  بسطح 67.40 مترمربع مازاد بر تراکم می 
. باشد

. رعایت پارکینگ می گردد -
در طبقات با توجه به احداث تراس در حد جنوب رعایت فاصله مناسب با ملک مجاور نمی  -

 . گردد و باید رفع اشرافیت گردد
. فاقد راه پله تا بام می باشد -

جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد.  -
.ضمنا از بابت ملک فوق داراي گزارش غیابی به کمیسیون ماده صد می باشد

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد و ارائه مدارك توسط متقاضی جهت صدور 
.دستور بعدي  تقدیم می گردد

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

حال برابر بازدید مجدد بعمل آمده مغایرتی مشاهده نشد و گزارش فوق مورد گواهیست 
ضمنا با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 30916-98/05/08 مبنی بر اعالم 

کاربري و میزان دقیق عقب نشینی و معابر موجود و کارشناسی مجدد به استحضار می رساند 
عرض معبر موجود بین 5.92 تا 5.93 در جلوي ملک متغیر است و طبق نظریه واحد خط 

پروژه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی و حد شمال ان در طرح تفصیلی داراي عرض ثابتی 
نمی باشد  و عرض ان در سراسر کوچه حدودا بین 6/5 تا 7/5 متغییر است .لذا نیار به نظریه 

.ارشادي مدیریت محترم فنی و شهرسازي می باشد
طی آخرین بررسی و باستناد خط پروژه 12- 98/06/23 به پیوست ، از وسط ملک فوق عرض 

کوچه به 7.5 متر افزایش می یابد و بسطح 3.02 مترمربع در تعریض قرار داشته که در آن 
اعیان واقع گردیده است . مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت صدور دستورات بعدي 

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

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-135864 مورخ 98/08/01 و ش 

ر-11567-98/01/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر اعالم سال 1386 به 
عنوان سال وقوع تخلف، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 85,303,024(هشتاد و  پنج 
میلیون و  سیصد و  سه هزار و  بیست و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 133.73  1.25
 

510300  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 1/99/34502 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-93-10149-1-1 گلسار 161  134
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  486 مورخ  
85/12/28 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی و بازیربناي 598.50 مترمربع 
میباشد.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.داراي تخلفات ساختمانی برخالف مدلول 
پروانه بشرح ذیل و با قدمت سال 93 بوده که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد و 

: پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
افزایش ارتفاع در همکف و تبدیل پیلوت به استخر و تاسیسات  به سطح 126.36مترمربع  -1

.که مقدار 71.19 مترمربع مازاد بر  35% تاسیسات درهمکف بوده است
تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 49.11 مترمربع-2

 افزایش بنا درهمکف به سطح 7.25 مترمربع -3
 افزایش بنا درطبقه اول به سطح 6.18 مترمربع-4

عدم رعایت عرض حیاط خلوت (عرض حیاط خلوت از 1.80 تا 2 متر متغیر میباشد)
تغییر اسکلت سازه از بتن آرمه به فلزي

کاهش بنا درطبقه دوم به سطح 52.14 مترمربع
.رعایت پارکینگ می گردد

.بر این اساس گواهی عدم خالف به شماره 172333 مورخ 97/04/30 صادر گردیده است
حالیه باتوجه به نامه شماره ش ر-136620-1398 مورخ 98/08/01 کمیسیون ماده صد در 

خصوص گزارش کارشناسی رسمی دادگستري به استحضار میرساند تخلف مازاد بر 35 
درصد تاسیسات و احداثات در پیلوت در مراحل نهایی احداث بنا و پس از دیوارچینی و در 

مرحله سفتکاري محرز می گردد لذا تاریخ بتن ریزي فونداسیون یا احداث استخر به تنهایی 
.تاثیري در موضوع مذکور ندارد

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 98/10/21 با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
.دادگستري سال وقوع تخلف به 1386 تغییر یافته است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم میگردد

134

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 3/46متر 

مربع و طبقه اول به مساحت 1/60مترمربع با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 15,787,200(پانزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.06  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/03 1/99/34507 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن 

فرهنگیان 
بن بست 

اول

1-1-10144-20-1-0-0 13
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان درحال احداث داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 
1390/09/27 و پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخ 1391/06/09 به صورت 4 طبقه بر روي 
پیلوت بازیربناي 594.75 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.56 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در همکف داراي  -
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 3.46 مترمربع تخلف جدید 

می باشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 33.70 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در طبقه اول -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 1.60 مترمربع تخلف 

جدید می باشد.)
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 101.1 مترمربع ( هر طبقه 33.70 مترمربع -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.73 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 8.36 مترمربع ( هر طبقه 2.09 مترمربع )
* ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد *

احداث یک طبقه مازاد به سطح 148.45 مترمربع (طبقه پنجم)-
احداث یک طبقه مازاد دیگر به سطح 148.45 مترمربع (طبقه ششم)-

** طبقات 5 و 6 به صورت دوبلکس می باشند **
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.52 مترمربع-

احداث 2 عدد انباري در بام تهرانی به سطح 3.54 مترمربع-
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 135.56 متر مربع ( تبصره 7 )-

*** با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است ***
الزم به توضیح است سقف آخر به صورت بام تهرانی مشاعی اجرا گردیده که با توجه  ****

**** باالي 5 طبقه بودن تخلف محسوب نمی گردد
***** حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است  ******

سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... سطح اشغال مورد  ******
****** %استفاده 71.92

 .چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست مجوز انشعاب آب به طول 3 متر خاکی و 7 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد همکف الی طبقه سوم 

با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 
1,273,507,200(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  پانصد و  هفت هزار 

و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 126.34  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 1/99/34510 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-670-1-0-0 136

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، با توجه به حکم اعاده طبقه مازاد این بخش از 
تخلف منتفی می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/387 مورخ 1397/12/14 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/65 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایبان (متصل به ساختمان جهت تأمین پارکینگ) -1
بمساحت 32/71 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 93/63 متر مربع (هر طبقه 31/21 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 157/16 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 10 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -4
بمساحت 5/71 متر مربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/14
بمساحت 34/66  متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 10,476,000
(ده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 1.94  1
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/34519 بدوي گلسار-خ 
122-کوچه 

وصال به 
سمت 

پستک-جن
ب ساختمان 

گلها

1-1-10426-15-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/393 مورخ 1397/12/14 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 733.05 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:موارد ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 8.86 مترمربع - 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 74.64 مترمربع ( هر طبقه 18.66 مترمربع  -

(
.زیرشیروانی به سطح 3.7 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به افزایش درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت عوارض 
.درآمدي می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 75.07

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 
1398/12/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده و پرونده مختومه 

.گردیده است
*************************************

حال عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

احداث 3 عدد سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ مازاد بر نیاز در همکف جمعاً به سطح  -
11.56 مترمربع

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیرانی به سطح 1.94 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

با اعمال ضریب سه (3)برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات و یک طبقه مازاد،راي به جریمه به مبلغ 

4,271,097,600(چهار میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  نود و  هفت هزار و 
 ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 423.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34520 بدوي استادمعین
-کوچه 
نبوت42

-سمت چپ 
درب سوم

1-1-10402-180-1-0-0 13
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/136مورخ 97/06/11 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 949.50 مترمربع میباشد، از بابت 

.موارد ذیل داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 30.39 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 139.50 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.39 مترمربع-3

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به طبقه مازاد به سطح223.44 مترمربع که از این مقدار -4
.115.24 مترمربع تراس غیرمسقف میباشد

.افزایش ارتفاع پیلوت به 4.70 متر که رعایت ارتفاع مجاز در هنگام پایانکار الزامی میباشد
تغییر اسکلت از فلزي به بتنی

تعبیه نورگیردر همکف و طبقات بر خالف مدلول پروانه و با ابعاد مجاز که در محاسبات 
.زیربناي مفید لحاظ نگردیده است

ضمنا فضاي حفره موجود در طبقه دوم به سطح 23.84 مترمربع در محاسبات زیربناي مفید 
.لحاظ نگردیده است

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.20 درصد و سطح اشغال موجود 68.98 درصد میباشد 
.رعایت پارکینگ میگردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها ، نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/02/29 1/99/34521 بدوي بلوار قلی  
پور پشت 

پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

سوم

1-2-10488-392-1-0-0 139

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  302,198,400(سیصد و  دو میلیون و  یکصد و  نود و 
 هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 179.88  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 119820 
مورخ 98/7/7 و نظریه تکمیلی به شماره 26613 مورخ 99/2/27 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به 

اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 922,118,400(نهصد و  بیست و  
دو میلیون و  یکصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 137.22  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 505 مورخ 1392/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 785.21 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.88 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 102.16 مترمربع ( هر طبقه 25.54  -

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

چهارم جمعاً به سطح 2.16 متر مربع ( هر طبقه 0.54 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 متر تا 1.30 متر متغیر می  *

* باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.41 مترمربع -

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 5.61  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد از 5 به 6 واحد ( طبقه دوم از 1 واحد به 2 واحد افزایش یافته است ) -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 179.88 متر مربع ( تبصره 7) -

** رعایت پارکینگ گردیده است **
به سطح 12.07 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد و به سطح 50  ***

***مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
**** %سطح اشغال مجاز 50% ...................... مورد استفاده 65.61 ****

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 142480 مورخ 1398/08/12 الزم به 
توضیح است امالك همجوار ملک فوق به صورت زمین بایر می باشند. درخواست صدور 

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید 
مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به تکمیل بودن بنا که تخریب آن موجب تلف 
ثروت ملی میگردد لذا ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد ، مستندا به تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص مساحت 211/43 متر مربع  بمبلغ 1,776,012,000(یک میلیارد و  هفتصد و  
هفتاد و  شش میلیون و  دوازده هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد . 

جریمه 211.43  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/29 1/99/34529 بدوي بلوار  
دیلمان خ 

دکتر 
حسابی بن 

ششم

1-1-10500-76-1-0-0 140

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 84,000,000(هشتاد و  

چهار میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/174 مورخ 1396/11/19به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 491.7 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام 

:رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 34.8 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 104.4 مترمربع ( هر طبقه 34.8 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 7.25 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.75 متر مربع ( هر طبقه 0.25 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 64.23 مترمربع ( دوبلکس واحد طبقه سوم  -

(
طبقات سوم و چهارم به صورت دوبلکس بوده ونیاز به پارکینگ دوبل می باشد که با توجه  -

.به تامین یک پارکینگ ، داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.46 % ...................... سطح اشغال استفاده شده 
85.75 %

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

.گردد

140

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف به مساحت 27.44 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک 

به مساحت 26.05 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 2.3 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید به مساحت 1.09مترمربع، 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 901,632,000(نهصد و  یک 

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

جریمه 108.98  2.5
 

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

افزایش سطح مسکونی

1399/03/07 1/99/34530 بدوي مسجد  
هاشمی  7

1-2-10180-6-1-0-0 141
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/423 مورخ 1397/12/20 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

.زیربناي 594/25 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا با احتساب سایبان در همکف بمساحت 27/44 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 78/15 متر مربع (هر طبقه 26/05 متر مربع )-2

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 48/27 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/30 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

 مربع در همکف
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/09 متر مربع-5

.کسري پارکینگ ندارند
.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 84/83
بمساحت 13/94 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده 

.و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

141

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

با اعمال ضریب  سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 2,765,059,200(دو 

میلیارد و  هفتصد و  شصت و  پنج میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 277.79  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34531 بدوي گلسار خ  
165 

1-1-10151-94-1-0-0 142
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/208 مورخ 1397/07/18 به صورت 6.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 2554.32 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.2 مترمربع -

احداث اطاق سرایداري در همکف به سطح 17.23 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا ششم جمعاً به سطح 227.94 مترمربع ( هر طبقه 37.99  -

مترمربع )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 0.94 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 11.61 مترمربع -
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 4.56  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بنا بند فوق لحاظ شده است
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 4.87 مترمربع  -

داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 50% ...................... سطح اشغال استفاده شده 56.69

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

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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي میالد مددي و شرکا 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم (هر یک) 
به مساحت 38.90 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 

به مساحت 0.27 مترمربع و در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت 1.98 
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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,015,812,000(یک میلیارد و  پانزده 
میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 120.93  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/03/06 1/99/34532 بدوي بلوار دیلمان 
زمینهاي 
امام علی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه دوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/295مورخ 98/10/12 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 597.20 مترمربع میباشد، 
:.از بابت موارد ذیل داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 38.90 مترمربع، در طبقات اول و دوم به سطح 77.80 مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.27 مترمربع و در طبقات 

اول و دوم به سطح 3.96 مترمربع
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 68.78 درصد و سطح اشغال موجود 88.32 درصد میباشد 
حالیه با ادامه پیشرفت عملیات ساختمانی برابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 

:پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.57 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 1.92مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 175.52 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.72 مترمربع -4
به سطح 5.74 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5

در زیرشیروانی دارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/06/03 گزارش قبلی عینا جهت صدور 
.تصمیمات مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/03 1/99/34533 بدوي خ سعدي  
ماقبل 
مجتمع 
آزادگان 
کوچه 

مرادي-ك 
یوسف زاده

1-2-10346-85-1-0-0 144

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به مساحت 28/07 متر مربع  با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 188,630,400(یکصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 28.07  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/216مورخ 
1398/07/25 بصورت سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 
432.55 متر مربع در دو واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي 
اسکلت سربندي اجرا شده  است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج 

 تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 6.90 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقا ت اول الی سوم بسطح حدود  20.7 متر مربع (هر طبقه 6.90 متر مربع  -2
(

 اضافه بنا درزیرشیروانی بسطح حدود  0.11 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 0.21  -4

 متر مربع در طبقات
اضافه بناي ناشی از اجراي دو باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -5

 جمعآ بسطح 0.15 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد اضافه شده است رعایت سه واحد پارکینگ می گردد -6

 
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 19.89 متر مربع می باشد  -7

سطح اشغال مجاز  80% سطح اشغال اجرائی 83.33%  عرض راه پله موجود 1.10 متر جهت 
مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد 
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/02/06 ملک فوق  *******************
بر کوچه 8متري حد جنوب و 4متري حد غرب فاقد عقب نشینی است مراتب جهت دستور 

.بعدي تقدیم می گردد

144

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و نامه شماره 27809 مورخ 1399.02.28
شهرداري منطقه مبنی براصالح متراژ تخلفات از 100.44 مترمربع به 120.54 مترمربع با 

اعمال همان ضریب قبلی (ضریب سه ) جریمه  بملغ 1,215,043,200(یک میلیارد و  
دویست و  پانزده میلیون و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال اصالح و صادر میگردد 

.بدیهی است دادن رونوشت از حکم، بدون دادنامه اصلی ممنوع می باشد. 

جریمه 120.54  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/25 1/99/34534 اصالح
ي 

بدوي

شهرك 
شهید 

بهشتی 
بلوار دیلمان
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/265 مورخ 1397/09/01 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 634.15 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد 

نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی تا این مرحله 
:به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 11.54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 5.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 45.06 مترمربع ( هر طبقه 15.02مترمربع  -
که از این مقدار به سطح 9.95 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 24.4 مترمربع (  -
 هر طبقه 6.1 مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.39 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 28.2 متر مربع ( هر طبقه 7.05

 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.21 متر تا 1.31 متر متغیر می 

.باشد
.زیرشیروانی به سطح 0.24 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.88  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد -
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف به کسر راه پله 55% ...................... سطح اشغال مورد 

%استفاده 66.02
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

******************************************
الزم به توضیح است از بابت موارد فوق و با توجه به راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

1398/12/13 به متراژ 100.44 مترمربع با ضریب 3  راي صادر گردیده است و حالیه پس از 
کنترل فرم تحلیل و گزارش فوق و با توجه به اینکه متراژ اعالم شده به کمیسیون ماده صد  

جمعاً به سطح 120.54 مترمربع بوده در نتیجه از بابت متراژ به سطح 20.1 مترمربع که در 
.گزارش قید شده راي صادر نگردیده است
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بناي همکف به مساحت 15.92 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک 
به مساحت 21.92 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 686,112,000(ششصد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  یکصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 81.68  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/07 1/99/34535 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی   
بوستان 10
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/521مورخ 
1397/12/28بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 647.30

متر مربع در سه واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 15.92متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  21.92 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  21.92 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  21.92 متر مربع-4

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  17.54 متر مربع-5
فضاي سبز اجرا ننمودند برابر پالن ارائه شده رعایت فضاي سبز می گردد  کسري فضاي  -6

 باز ندارد
رعایت پارکینگ برابر ضوابط پروانه می گردد  سطح اشغال مصوب با احتساب مساحت راه 
پله جزئ زیربنا 65.12% سطح اشغال اجرائی با احتساب مساحت راه پله جزئ زیربنا 74.96

 %  عرض راه پله 1.10 متر میباشد
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم می  

.گردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1399/03/07  **************

 مبنی بر جریمه میباشد مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد
برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  213,948,000(دویست و  سیزده میلیون و  نهصد و  

چهل و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 127.35  0.5
 

3360000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/02 1/99/34537 بدوي گلسار بلوار  
گیالن  خ 

178 فرعی 
 اول
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   717 مورخ  91/12/28 و اصالح پروانه  مورخ 92/8/21 با زیریناي کل  519 مترمربع 
در 4.5 طبقه  و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در  مرحله بهره 
:برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده،  داراي تخلفات به شرح زیر می گردد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  42.70 مترمربع -1
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح  42.87 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح  42.70 مترمربع -3

 کاهش در طبقه سوم بسطح 4.2 متر مربع -4
افزایش بناي خارج از تراکم در  طبقه چهارم به سطح  75.3 مترمربع -5

توسعه راه پله به بام بسطح 8.27 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه بسطح 127.35 متر مربع در طبقات از تراکم اعطایی استفاده  -7 

نموده اند ( تبصره 7)
با توجه به اینکه کلیه راه پله ها بصورت اختصاصی مورد استفاده بوده لذا  بسطح 116.6  -8

متر مربع داراي بناي مشمول تراکم  صرفاً جهت اخذ عوارض درآمدي بوده که در زمان صدور 
.پروانه محاسبه نگردیده است

داراي جکوزي در همکف بسطح 24.67 متر مربع بوده که در حد 35 درصد تاسیسات می  -9
 .باشد

از بابت موارد فوق به جز ردیف 7 داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 98/9/23 می باشد. 
درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد جهت صدور راي ردیف 7 گزارش را دارند. 

.مراتب جهت دستور 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 همکف به مساحت 11/92 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 11/92مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به 
سطح 106/73 متر مربع و توسعه زیر شیروانی به سطح 8/27  مترمربع و افزایش 

واحد از دو به چهار واحد ، 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 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,639,814,400(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  نه میلیون و  
هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 162.68  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/22 1/99/34541 بدوي علی آباد   
ملی-فرعی 

سوم

1-2-10190-33-1-0-0 148

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/12 مورخ 1398/02/28 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 425.99 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

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

اضافه بنا در همکف به سطح 11.92 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 35.76 مترمربع ( هر طبقه 11.92 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 106.73 مترمربع -
توسعه زیر شیروانی به میزان 8.27 مترمربع -

.افزایش تعداد واحدها از 2 به 4 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده  ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  74.72% ...................... سطح اشغال استفاده شده 84.10
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
انباري و سرویس در محوطه بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 15,708,000(پانزده میلیون و  هفتصد و  هشت هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 7.48  3
 

700000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/23 1/99/34542 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
نماز  

گلستانه- 
ساختمان 

عسل

1-1-10237-63-1-0-0 149

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 250,800(دویست و  پنجاه هزار و  هشتصد)  ریال تائید 
و استوار میگردد.

جریمه 57.  2
 

220000  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 310,684,000(سیصد و  ده میلیون و  ششصد و  هشتاد 
و  چهار هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 52.06  2.5
 

3300000  , 1376
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/23 1/99/34542 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
نماز  

گلستانه- 
ساختمان 

عسل

1-1-10237-63-1-0-0 149

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 11,000,000(یازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

220000  , 1376 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض آقاي گدا علی یحیی زاده  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 199722 مورخ 

1398.10.30  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.004.000.000  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 200,800,000(دویست میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 20.08  0
 

3300000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت دو طبقه بر روي پیلوت و 2 باب مغازه درحال 
بهره برداري  با زیربناي کل تقریبی   308.70 مترمربع که داراي پروانه بشماره 472 

مورخ75/12/26وپایانکار ساختمانی بشماره 16446مورخ76/10/23وبالمانع تفکیکی بشماره 
1/33/16733 مورخ76/11/06 ودرخصوص دوباب مغازه داراي سوابق درواحد جلوگیري از 

..تخلفات ساختمانی میباشد
حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده از وضع موجود توسط مالک داراي افزایش درهمکف 

:وطبقات بشرح ذیل میباشد
افزایش بناي همزمانساز بصورت سایه کنسول بسطح 4.23 مترمربع (سال وقوع 76)-

 کاهش بناي تجاري براي مغازه شماره 2 بسطح 2/58 مترمربع-
افزایش بناي تجاري براي مغازه شماره 3 بسطح 0/57 مترمربع(سال وقوع 76)-

احداث یکباب مغازه درهمکف بسطح 20.08مترمربع (آژانس تاکسی تلفنی) (که قسمتی -
بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 15.08 مترمربع و مابقی بسطح 5 مترمربع توسعه 

بناي تجاري)(سال وقوع 92)
احداث انباري در محوطه بسطح 5.86مترمربع(سال وقوع 92)-

احداث سرویس بهداشتی در محوطه بسطح 1.62 مترمربع(سال وقوع 92)-
افزایش بناي همزمانساز در طبقه اول و دوم هرکدام بسطح 5/60 مترمربع که جمعآ بسطح -

11/20مترمربع (سال وقوع 76)
ادامه راه پله به بام بسطح 10.20مترمربع(سال وقوع 92)-

احداث یکباب انباري در زیرشیروانی بسطح 26.43 مترمربع (سال وقوع 92)-
با توجه به احداث یکباب مغازه درمحوطه و پیلوت داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري 

..براساس ضوابط سال وقوع تعلق میگردد
..عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه مالک درخواست صدور پایانکار ساختمانی رادارند

حالیه براساس نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد بشماره 98/105719 مورخ 
98/06/17 درخصوص میزان دقیق تخلفات (گزارش جدید) و بررسی کسري پارکینگ 

پارکینگ آژانس (تاکسی تلفنی) الزم بذکراست گزارش تخلفات فوق الذکر مورد تائید بوده 
ولذا درخصوص پارکینگ اختصاصی براي ماشین هاي تاکسی تلفی که برابر اجاره نامه خط 
عادي مورخ 97/12/03 و ومجوز و پروانه کسب اتحادیه صنف موسسات تورسیتی واتومبیل 
کرایه (آژانس تاکسی تلفنی) بشماره 370956261 مورخ 93/08/19 به پیوست داشته که 

پارکینگ تامین شده بصورت یک قطعه زمین بایر بمساحت 265 مترمربع در فاصله 60متري 
..تاکسی تلفنی با قرار داد اجاره مدنظر قرار گرفته شده است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 16456 مورخ 99/2/11 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی و 
شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي 

به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 29,707,600(بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  هفت هزار و  

ششصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 114.26  2
 

130000  , 1375 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/22 1/99/34544 تجدید 
نظر

گلسار  
کوچه نر 

جس کوچه 
مسکن و 
شهرسازي

1-1-10227-21-1-0-0 150

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی دوبلکسی  (مکتب نرجس ) که در سند مساحت عرصه 
قید نشده است داراي اعیان با 100% پوشش بنا  بالمانع شماره 635 مورخ 1360/10/19 قید 

در سند قطعی را داشته  پس از آن پروانه توسعه بنا بشماره 298 مورخ 1375/08/14 بصورت 
1.5 طبقه  همکف 277.5 متر مربع و نیم طبقه 85 متر مربع با مجموع زیربناي 362.5 متر 

مربع دریافت نمودند که تاکنون پایانکار دریافت ننمودند جهت مشخص شدن مساحت زیربنا 
نیاز به ارائه نقشه برداري وضع موجود میباشد  جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز 

به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد عرض معبر حد شرق 12 متري می 
باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد ****به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 
1398/01/21 ملک فوق جمعآ بمساحت 20.76 متر مربع (که از این مقدار16.70متر مربع از 

اعیان  ) در تعریض کوچه 12 متري حد شرق قرار دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 
. گردد

برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا و مغایرت زیربنا نسبت به پروانه صادره  *****
 بشرح ذیل میباشد

 کاهش بنا در همکف بسطح 3.51 متر مربع -1
 اضافه بنا در نیم طبقه بسطح 114.26 متر مربع با قدمت حدود 23 سال -2

 مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد
الزم به توضییح است بابت موارد فوق و اضافه بنا  بسطح 114.26 *****************

 متر مربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 1/99/34544 مورخ 
1399/02/22 مبنی بر جریمه می باشد حالیه طی بررسی مجدد پرونده فنی مشخص گردید 

که مالک بابت 111 متر مربع توسعن بنا در نیم طبقه با کاربري مذهبی داراي پروانه توسعه بنا  
به شماره 298 مورخ 1375/08/14 می باشد لذا بناي داراي مجوز در همکف 277.5 متر مربع 
و در نیم طبقه 196 متر مربع و مجموع زیربناي پروانه توسعه بنا 473.5 متر مربع میباشد لذا 

فقط داراي اضافه بناي همزمان ساز در نیم طبقه بسطح 3.26 متر مربع می با شند مراتب 
 جهت اصالح گزارش و دستور بعدي تقدیم می گردد

150

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-21313 

مورخ 99.02.18 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 49,822,594(چهل و  نه میلیون 
و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  پانصد و  نود و  چهار) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 72.9  1.5
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34546 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرددوس
ت- فرعی 

دوم 
ساختمان 

سارا

1-2-10345-76-1-0-0 151

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  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در 
یکواحد مسکونی با قدمت حدود 13 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1384) بر روي عرصه 

 نسقی بمساحت 51/40 متر مربع و بدون مجوز احداث گردیده
طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي همکف 49/55 متر مربع و طبقه اول 23/35 متر مربع 

.میباشد
.سطح اشغال موجود 96/40% و یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

.با توجه به مساحت عرصه (کمتر از 75 متر مربع) کل زیربنا خارج از تراکم میباشد
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
13 مورخ 1397/12/14 بمساحت حدودا` 3/87 متر مربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري 

.اصالحی قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست بررسی مجدد با توجه به تصمیم کمیسیون را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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 بمبلغ 103,275,000(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج 

هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 76.5  1.35
 

1000000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34550 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان نواب 
- کوچه 

یاس  - بن 
بست پور 

مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 152
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص یک 
طبقه مازاد بااعمال  ضریب سه  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 446,700,000(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  هفتصد هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 148.9  3
 

1000000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/11 1/99/34550 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان نواب 
- کوچه 

یاس  - بن 
بست پور 

مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 152

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 بمبلغ 168,075,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتاد و  
پنج هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 112.05  1.5
 

1000000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی  ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 609 مورخ87/10/28 که بصورت 2 طبقه به انضمام زیرشیروانی ( 

مسکونی ) بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.80 مترمربع صادر شده 
. است

از بابت تخلفات در همکف و طبقات و تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه کامل و احداث طبقه 
مازاد دیگر برروي آن داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن آراي کمیسیون 

ماده صد ( بدوي و تجدید نظر) مبتی بر جریمه درهمکف و طبقات و همچنین  تخریب طبقه 
:4 و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت12.30 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات به مساحت 47.80 مترمربع -2 

تبدیل زیرشیروانی به مساحت109.50  مترمربع به یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح  -3
تفصیلی به مساحت 175  مترمربع که از این مقدار به مساحت46.55 مترمربع مابه 

التفاوت1/2و به مساحت 65.50 مترمربع مازاد بر آن می باشد
 یک طبقه دیگر مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی به مساحت 148.90 مترمربع -4 

 ادامه راه پله و آسانسور به پشت بام به مساحت16.40 مترمربع  -5
 تغییر اسکلت بتنی به فلزي -6

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق بوده که با توجه به گواهی واحد خالف ، متقاضی ازبابت 
.جریمه در همکف و طبقات به استثناء طبقه چهارم داراي سوابق و پرداخت جریمه می باشد

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970902800678 مورخ 1397/02/02 حکم به ورود شکایت و ضمن نقض راي کمیسیون 

.الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد را صادر و اعالم می دارد

حالیه با توجه به بازدید مجدد میدانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 
:التتفاوت و به شرح زیر می باشد

. احداث 6 باب انباري در حیاط خلوت به مساحت 18.12 مترمربع -1
  . اضافه بناي همزمان ساز در همکف  به مساحت 10.12 مترمربع -2

کاهش بنا در طبقات اول و دوم و سوم به مساحت 4.23 مترمربع .( هر طبقه 1.41  -3
 مترمربع .)

احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 162.46 مترمربع که از این مقدار به -4
.مساحت 38.02 مترمربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد

152

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. اضافه بناي همزمان ساز راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.66 مترمربع -5
داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همفک و طبقات به مساحت  -6
11.79 مترمربع می باشد.( 1.71 مترمربع همکف و 10.08 مترمربع طبقات .( هر طبقه 3.36 

 (. مترمربع
.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -7

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري فرم تحلیل به جهت ارسال به  ))
کمیسیون ماده صد بر اساس گزارش کارشناسی قبلی و تخلف انجام شده  قبلی  به 

کمیسیون ماده صد ارسال می گردد و فرم  تحلیل نهایی متعاقبا پس از صدور راي کمیسیون 
((.ماده صد قابل بررسی مجدد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 880,353,600(هشتصد و  هشتاد میلیون و  سیصد و  پنجاه و 
 سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 149.72  1.75
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/03/12 1/99/34551 رسیدگ
ي 

 مجدد

فاز دوم  
معلم  فلکه 
سرگل - 
نبوت نهم 

فرعی 
هشتم

1-2-10192-17-1-0-0 15
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، در خصوص تبدیل زیرشیروانی به اتاق با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 299,980,800(دویست و  نود و  نه 
میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.76  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم

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 
23,503,200(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 13.99  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري که داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 373 مورخ 1392/11/03 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 436.64 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.78 مترمربع که 2.57 مترمربع از آن بصورت سایه  -1

.کنسول بالاستفاده میباشد
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.35 مترمربع-2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 119.12 مترمربع (هر طبقه 29.78 مترمربع)-3
کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 3.04 مترمربع -4

(هر طبقه 0.76 مترمربع)
تبدیل زیرشیروانی به یک اتاق به سطح 29.76 مترمربع -5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات به سطح 13.99 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

با توجه به عدم وجود سوابق در سیستم و عدم اعالم شروع عملیات ساختمانی از سوي  
مالک، سال وقوع 95 مورد تایید میباشد (هر چند تقلیل آن تاثیري در میزان ارزش 

معامالتی ندارد.). همچنین اضافه بناي مازاد بر طبقات مجاز برابر طرح تفصیلی و باتوجه به 
.مساحت آن شرایط یک واحد مستقل مسکونی را ندارد

---------------------------
حالیه برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-159353-1398 مورخ 98/09/05 به 

.استحضار میرساند موضوع احداثی در زیرشیروانی به صورت اتاق مورد تایید میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

15
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات به شرح اضافه بنا در همکف 40/30متر مربع در طبقات اول الی سوم هرطبقه 

40/30 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به مساحت 175/01 متر مربع  و افزایش 
سطح راه پله به بام 3/04 متر مربع کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  

همکف و طبقات جمعاً به مساحت 39/01 متر مربع  بااعمال  ضریب3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 3,812,860,800(سه میلیارد و  هشتصد و  دوازده 

میلیون و  هشتصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 378.26  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 1/99/34552 تجدید 
نظر

گلسار  192 
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 132-94/05/12  بصورت سه طبقه 
روي همکف و زیرزمین در سه واحد مسکونی با زیربناي کل 693.99 مترمربع می باشد . در 
: مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه صادره می باشد 
 حذف زیرزمین در زمان اجرا بسطح 134.71 مترمربع -

سطح اشغال مجاز در همکف با احتساب راه پله 58/53 % -----------سطح اشغال  -
 %مورد استفاده 76/04

 اضافه بنا در همکف بسطح 40.30 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 120.90 مترمربع (هر طبقه 40.30 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 175.01 مترمربع -
 افزایش سطح راه پله تا بام 3.04 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.16 مترمربع و در  -
طبقات اول تا سوم 29.85 مترمربع (هر طبقه 9.95 مترمربع )عرض موجود راه پله طبق 

. نقشه 1تا 1.10 متر است
با توجه به ضوابط پروانه و تامین دو درب پارکینگی رعایت 4 باب پارکینگ بدون مزاحم  -

.می گردد
 با استناد به پروانه صادره تا این مرحله فاقد عقب نشینی است -

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

***************
در پاسخ به نامه شماره 194077-98/10/22 کمیسیون محترم ماده صد در خصوص اخذ 

پروانه مجدد و  اصالح و تمدید پروانه و اعتبار پروانه بدینوسیله به استحضار می رساند طی 
بررسی پرونده تا کنون هیچگونه اصالح و اخذ پروانه جدید در سیستم ثبت نشده و با توجه 

. به عدم ارائه شروع عملیات در زمان مقرر ، پروانه از درجه اعتبار ساقط است
*********************************************************

****************************
پس از گزارشات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد و سوابق پرداخت جریمه می 

. باشد
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و سه واحد درحال بهره 

برداریست  و تقاضاي گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند 
. .  مراتب جهت بروز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 57,552,000(پنجاه 
و  هفت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 4.36  4
 

3300000  , 1397 توسعه بناي تجاري 1399/03/11 1/99/34553 تجدید 
نظر

گلسار بر 
بلوار دیلمان 

 پالك128

1-1-10072-6-1-0-0 155

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 330,000,000(سیصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 56,034,000
(پنجاه و  شش میلیون و  سی و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 5.66  3
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 هیات کارشناسی بشماره 8551  مورخ 1399.01.31  ارزش 
سرقفلی به مبلغ 10.838.500.000 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 2,167,700,000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  هفتصد 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 20.45  0
 

3300000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده  توسط متقاضی بصورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت در دو واحد 
مسکونی داراي پایانکار شماره 556مورخ 1371/02/28 و بالمانع تفکیک از شهرداري 

بشماره 5759مورخ1371/07/21 میباشد. در خصوص احداث یک باب مغازه در حیاط داراي 
راي کمیسیون ماده 100 و سوابق در واحد خالف و داراي پایان کار به شماره 183410 مورخه 

..1394/06/17 میباشد
حالیه مالک مجددآ نسبت به احداث یکباب مغازه دیگر بمساحت 20.45مترمربع ((که مقدار 

15.83مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري و مقدار 4.62 مترمربع تبدیل محوطه حیاط به 
تجاري)) و توسعه براي یکباب مغازه شماره یک قبلی بسطح 4.36 مترمربع و در طبقه اول 

افزایش بنا بصورت تراس (سقف مغازه درهمکف) بمساحت 5.66 مترمربع داشته که براساس 
ضوابط جاري براي تجاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري براي مغازه احداثی جدید  و 

..براي مسکونی یک واحد کسري پارکینگ تعلق میگردد
.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 18779 
مورخ 99/2/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 

رعایت ارتفاع و همجواري ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن 
نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 695,116,800(ششصد و  نود و  پنج میلیون و  

یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 68.96  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/03 1/99/34554 تجدید 
نظر

فلکه جهاد  
- شهرك 

  فرهنگیان

1-2-10447-22-1-0-0 156

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 1,215,648,000(یک میلیارد و  دویست و  پانزده 

میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 120.6  3
 

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

افزایش سطح مسکونی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري و اتمام کار  که 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/236 مورخ 1397/08/09 و بصورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.14 
مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر 

: می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 22.24 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 22.24 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 22.24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.24 مترمربع-5
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 68.96 مترمربع که از این مقدار به   -6

.مساحت 21.68 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 19.57 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 9.40 مترمربع . ( همکف به مساحت 1.20 مترمربع و طبقات به 

(. مساحت 8.20 مترمربع ( هر طبقه 2.05 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به پنج واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 

.باب پارکینگ مسکونی حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 54.99 درصد و سطح اشغال مجاز 55 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 70.03 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.05 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 18789 
مورخ 99/2/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 
شهرسازي ساختمان، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,584,240,000(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  چهل 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 235.75  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/29 1/99/34557 بدوي سبزه  
میدان  
ارباب 

حسینی

1-2-10015-329-1-0-0 15
7

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 179.2 
متر مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته است لذا مراتب 

خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 
کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 179.2  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  389,088,000(سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 231.6  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 33 مورخ 96/5/11 به صورت 4 طبقه روي همکف و 

زیرزمین در 44 واحد مسکونی با زیر بناي کل 5276.63 متر مربع می باشد، حالیه با توجه 
به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درزیرزمین به سطح 10.57 مترمربع -1
 اضافه بنا درهمکف به سطح 25.19 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 75.57 مترمربع (هر طبقه 25.19 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 13.56  -4

مترمربع (هر طبقه 4.52 مترمربع)
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 78.67 مترمربع-5

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه چهارم به سطح 4.52 مترمربع -6
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 27.67 مترمربع -7

داراي مازاد بر تراکم در همکف به سطح 231.60  مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که  -8
با توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات 

.ساختمانی محسوب میگردد
تغییر جانمایی در حد شمال و شرق به سطح 35.84 مترمربع در همکف و 143.36 -9

مترمربع در طبقات
تراس حد شرق مشرف به پالك مجاور میباشد.(فاصله 2 متري مجاز تا پالك مجاور،در -10

 طبقات 1.50 متر اجرا شده است.)
 کاهش واحدهاي مسکونی از 44 به 28 واحد مسکونی

.سطح اشغال مجاز پروانه 51.92 درصد و سطح اشغال موجود 53.42 درصد میباشد 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

15
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات 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 بمبلغ 515,020,800(پانصد و  پانزده میلیون و  بیست هزار و  
هشتصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 76.64  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/22 1/99/34559 تجدید 
نظر

مسجد  
هاشمی خ 
بعثت  8

1-2-10174-22-1-0-0 15
8

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 بمبلغ 91,904,400(نود و  یک میلیون و  نهصد و  چهار هزار و  
چهارصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 15.63  1.75
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص طبقه مازاد با اعمال  ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 895,692,000(هشتصد و  
نود و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 106.63  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/267 مورخ 1397/09/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 495.11 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 19.16 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 57.48 مترمربع ( هر طبقه 19.16 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 106.08  -
مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.57 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.06 متر مربع ( هر طبقه 4.02 

متر مربع )
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.55 مترمربع -

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت محاسبات  -
.درآمدي می باشد

به سطح 33.46 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 16.5 مترمربع داراي 
.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1399/02/22 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

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

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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي علی روحی و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات ( هریک ) به مساحت 

18.97 مترمربع، ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به 
مساحت 1.04 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 563,673,600
(پانصد و  شصت و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 83.88  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34564 بدوي علی اباد  
 ولی عصر

1-2-10185-22-1-0-0 159

درخصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به مساحت 130.86 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,099,224,000(یک میلیارد و  نود و  نه 

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

جریمه 130.86  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 98/03/25 به صورت 3

..طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 616.80مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  65 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  74.49درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 18.97 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 18.97 مترمربع که جمعآ بسطح 56.91مترمربع-
احداث بنا یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 130.86مترمربع-

کاهش راه پله  در طبقه چهارم نسبت به پروانه (راه پله به بام) بسطح 3.04 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  1.04مترمربع که -

جمعآ بسطح 3.12 مترمربع
 عرض راه پله  310 متر-

 افزایش در انباري  زیرشیروانی بمقدار 4.88 مترمربع-
کاهش راه پله و راهرو در زیرشیروانی جمعآ بمقدار 23.55 مترمربع و حذف موتورخانه -

بسطح 12 مترمربع
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

.افزایش تعداد واحد از سه به چهار واحد  براساس احداث یک  طبقه  مازاد-
با توجه عدم کف سازي پیلوت امتحان عملی میسر نبوده لذا برابرجانمایی پارکینگ ها -

رعایت پارکینگ میگرددکه درهنگام پایانکار و اتمام عملیلت ساختمانی درصورت امتحان 
.عملی ضوابط پارکینگی قابل به بررسی و اعالم نظر نهائی خواهد بود

مشمول نما ومنظر میگردد..))-
---------------------------

بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد تخلفات بوده
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمود ضیا  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.87 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات  سوم تا پنجم (هر طبقه) به مساحت 46.02مترمربع، کاهش سطح راه پله و 

تبدیل آن به بناي مفید ( در هرطبقه)  به مساحت 1.47 مترمربع و احداث طبقه مازاد ( 
طبقه ششم) به مساحت 258.32 مترمربع و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 

ساختمانی بمساحت 240.94 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
6,700,176,000(شش میلیارد و  هفتصد میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 664.7  3
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/03/06 1/99/34567 بدوي گلسار - خ  
169  

1-1-10152-138-1-0-0 160

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان  ساختمان در مرحله نازك کاري  که  داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 359 مورخ 27/12/94 و تمدید پروانه به شماره  36589 مورخ 96/12/22 بصورت 5 

..طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5 واحد مسکونی می باشد
ازبابت تخلفات در مرحله طبقه همکف و اول و دوم ،  داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 

.صد به شماره 1/97/26225 مورخ 97/08/01  مبنی بر جریمه  می باشد
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
از بابت تخلفات به شرح زیر در مرحله سفت کاري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد که 

ازبابت آن داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/34889 مورخ 
1399/03/24 و مبنی بر جریمه در همکف و طبقات و همچنین تخریب طبقه مازاد هفتم ( 

.دوبلکس فوقانی طبقه ششم ) می باشد
. بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز درهمکف بسطح 0.1 مترمربع-1
  .  بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 22.87 مترمربع-2
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم بسطح 46.02 مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم بسطح 46.02 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم بسطح 46.02 مترمربع-5

. احداث طبقه اول  مازاد در طبقه ششم بسطح 258.32 مترمربع -6
. احداث طبقه دوم مازاد در طبقه هفتم بسطح 224.95 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
درطبقات سوم و چهارم و پنجم  هرکدام  بسطح  1.47 مترمربع که جمعا بسطح 4.41 

.مترمربع می باشد
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت  -9

.240.94 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.حداقل عرض راه پله 1.1 متر رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد و سطح اشغال مورد استفاده زمان صدور 
.پروانه 53.41 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می باشد

الزم به ذکر است که طبقات ششم و هفتم بصورت دوبلکس و در یک واحد مسکونی می 
.باشد

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------
الزم به ذکر است که باتوجه به توضیحات فوق الذکر و آخرین راي تجدید نظر کمیسیون ماده 
صد به شماره 1/99/34889 مورخ 1399/03/24 ، طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم 
) داراي راي تخریب می باشد که متقاضی بعد از آن داراي راي دیوان عدالت اداري و مبنی بر 

.ورود شکایت و الزام کمیسیون ماده صد مبنی بر رسیدگی مجدد را دارند
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و باتوجه به آخرین نقشه 

  :برداري وضعیت موجود داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه بناي همزمان ساز طبقه پنجم به مساحت 12.80 مترمربع ( عدم رعایت یک متر  -1

عقب ساز )
احداث طبقه مازاد در طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم )  به مساحت 215.57  -2

.مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.59 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 5.26 مترمربع . ( در سطح زیر شیروانی خالفی  -3

مشاهده نشده است.)
سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد  و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي مجید ناصري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی بمساحت 

478.97 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
4,828,017,600(چهار میلیارد و  هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفده هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 478.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/06 1/99/34576 بدوي قلی  
  پور-بوسار
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در خصوص کسري پارکینگ  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
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص 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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 
822,259,200(هشتصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه هزار و  

دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 61.18  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/06 1/99/34576 بدوي قلی  
  پور-بوسار

1-1-10382-35-1-0-0 161
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/394 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  3087.23 مترمربع در 5 طبقه روي 2 

باب مغازه با بالکن و زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا  

:این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در زیر زمین بسطح 1.49 متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیرزمین بسطح 1.26 متر مربع -2
افزایش بنا در همکف بسطح 13.31 متر مربع -3

 توسعه تجاري در همکف بسطح 5.66 متر مربع -4
 افزایش بالکن تجاري در نیم طبقه بسطح 54.03 متر مربع -5

احداث پله دوم در نیم طبقه بسطح 10.58 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 184.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 117.9 متر مربع  -7

.بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد
اضافه بنا در طبقات سوم الی ششم( با در نظر گرفتن پله دوم) در هر طبقه بسطح 45.46 -8

 متر مربع و در مجموع 181.84 متر مربع
احداث بک طبقه مازاد بسطح 376.66 متر مربع -9

توسعه زیرشیروانی بسطح 33.21 متر مربع -10
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 53.58 متر مربع در زیر شیروانی -11

تعداد واحد از 10 واحد به 19 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت 19 پارکینک   -12
مسکونی گردیده و در خصوص واحد تجاري داراي 11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و داراي 8 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

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

بازگشت به نامه 16351 مورخ 99/2/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با فرض تخریب  ****
طبقه هفتم 3 واحد مسکونی کاهش یافته و لذا 3 واحد از تعداد الزم پارکینگ هاي مسکونی 

کم شده و تعداد الزم پارکینگ از 19 به 16 واحد کاهش می باشد. در نتیجه در محاسبه 
پارکینگ تجاري از 8 واحد کسري پارکینگ 3 واحد تامین شده و فقط 5 واحد کسري 

.پارکینگ تجاري خواهد داشت
با توجه به دستور شهردار در شماره اتوماسیون 42845 مورخ 99/3/21 طبقه هفتم جهت 
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محاسبه عوارض از جدول حذف گردید تا پس از آن مجددا ورود گردیده و به کمیسیون 
.تجدید نظر ارسال گردد

از بابت موارد فوق بجز ردیف 9 داراي راي جریمه نقدي کمیسیون بدوي مورخ  *******
99/3/6 بوده که پرداخت گردیده حالیه متقاضی در خصوص یک طبقه مازاد بسطح 376.66 
متر مربع در 3 واحد مسکونی که با توجه به 19 واحد مسکونی 19 واحد تامین گردیده و 3 

واحد کسري پارکینگ از بابت تجاري خواهد داشت. در خواست ارسال پرونده به کمیسیون 
.ماده صد را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
بابت احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان دو طبقه روي همکف در یک واحد 
مسکونی، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-24137 مورخ 99/02/22 ثبت اتوماسیون 
اداراي شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد 

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي، در خصوص داخل تراکم  به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 49,649,600(چهل و  نه میلیون و  ششصد و  چهل و  نه هزار 

و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 160.16  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 1/99/34577 تجدید 
نظر

خ ش  
رجایی 

نرسیده به 
میدان جهاد 

ج پیتزا 
 حاتم
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در خصوص مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

454,925,000(چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 58.7  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان فاقد مجوز در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف بر 
روي عرصه نسقی در یک واحد مسکونی و با قدمت سال 97 میباشد، حالیه با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث بنا درهمکف به صورت پیلوت، انباري و سرویس بهداشتی به سطح 81.22  -1

 مترمربع
 احداث بنا در طبقه اول به صورت مسکونی به سطح 81.22 مترمربع -2

احداث بنا در طبقه دوم به صورت مسکونی به سطح 81.22 مترمربع (که از این مقدار  -3
42.56 مترمربع تراس غیر مسقف میباشد)

عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است. (1.70 متر)
.رعایت پارکینگ گردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 98/05/20 به سطح 0.19 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض معبر 6 متري واقع گردیده است
.سطح اشغال مجاز 75 درصد و سطح اشغال موجود 88.74 درصد میباشد

به سطح 68.64 مترمربع در حد سطح اشغال مجاز همکف و 12.58 مترمربع خارج از سطح 
.اشغال مجاز میباشد

به سطح 91.52 مترمربع در حد تراکم مجاز در طبقات و به سطح 46.12 مترمربع خارج تراکم 
.میباشد

.از بابت موارد فوق داراي پرونده در کمیسیون ماده صد می باشد
بازگشت تصمیم کمیسیون  طی نامه 189923 دبیرخانه کمیسیون ماده صد در *****

خصوص سربندي بام تهرانی، مالک قسمتی از بام تهرانی بسطح 24.8 متر مربع را با اجراي 
خرپاي چوبی و حلب سربندي نموده است و مابقی بسطح 17.76 متر مربع بصورت فضاي 

.دسترسی به واحد باقیمانده است

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

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

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 
65,133,600(شصت و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 38.77  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/06 1/99/34595 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسارخ  
نواب کوچه 

رحمت 
امانی 8
متري
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با توجه به گزارش و مدارك پیوست پرونده، 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 2.25 برابر ارزش معامالتی، براي اضافه بناي برخالف مدلول پروانه در 
طبقات همکف الی سوم، به مبلغ  2458814400(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  
هشت میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 325.24  2.25
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی بشماره 23039 مورخ 
1399.02.21مبنی بر سخت و ناممکن بودن قلع بنا، و همچنین نظریه شماره 228913 

مورخ 1398.12.15 مبنی بر عدم اشرافیت بنا نسبت به ملک شاکی و رعایت اصول 
الزم الرعایه بهداشتی  با وصف محرز بودن تخلف، ضرورت تخریب محرز نگردید ، لذا 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، براي اضافه 
بناي طبقه چهارم (عدم رعایت عقب سازي) و طبقه مازاد پنجم، با اعمال ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,533,188,000(دو میلیارد و  
پانصد و  سی و  سه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 301.57  2.5
 

3360000  , 1395 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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی در حال بهره برداري و داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  309 مورخ  94/12/26 و پایانکار می باشد که قبالً از بابت تخلفات زیر داراي سوابق و 
راي تجدید نظر1/96/22724 مورخ  96/11/14 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه بوده که 

اجراي حکم گردیده و پرونده محتومه شده است. حالیه باتوجه به راي دیوان جهت رسیدگی 
.مجدد همان  گزارش تخلفات ارائه می گردد

خارج از عمق 60% به طول 4.92 متر -1
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 81.31 مترمربع ( ضمن کاهش سایبان  -2

پارکینگ بسطح 4.9 متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 243.93 مترمربع ( هر  -3

طبقه 81.31متر مربع)
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم بسطح 96.74 متر مربع که از این مقدار  -4

.بسطح 15.43 متر مربع مربوط به عدم رعایت عقب سازي می باشد
احداث یک طبقه مازاد به کسر راه پله و آسانسور  بسطح 204.83 متر مربع در طبقه  -5
پنجم  که از این مقدار بسطح 81.37 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف و منضم به واحد 

.طبقه پنجم می باشد
با توجه به اینکه طبقه سوم و چهارم هر کدام از 2 واحد مسکونی به 3 واحد مسکونی  -6
تبدیل یافته، لذا مساحت مفید واحد مسکونی کوچکتر 73.19 متر مربع بوده  که از مقدار 

.توسعه بنا کمتر می باشد، لذا مشمول تخلف افزایش تعداد واحد نمی گردد
در هنگام صدور پروانه به سطح 27.09 متر مربع در همکف و بسطح 11.68 متر مربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده اند ( تبصره 7)
تعداد واحد ها از 8 واحد به 11 واحد افزایش یافته که طبقه پالن ارائه شده  جانمایی  -8

 .پارکینگ، 9 پارکینگ تامین نموده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد
ضمن حذف انباري در زیر شیروانی مساحت زیر شیروانی بسطح  48.94 متر مربع کاهش  -9

.یافته است
.با توجه به احداث یک طبقه مازاد رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی الزامی است -10

داراي کسري حد نصاب فضاي باز بسطح 136.41 متر مربع ( جهت اخذ عوارض درآمدي)  -11
.می باشد

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

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
1,494,057,600(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار میلیون و  پنجاه و  هفت هزار 

و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 148.22  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/03 1/99/34598 تجدید 
نظر

گلسار-بلوار 
گیالن 

-خیابان 
192-پالك 

21
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد مطابق گواهی استحکام بنا کارشناس رسمی به شماره 14202 مورخ 99/2/8ثبت 

دفتر شهرداري ،با  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 
3,073,996,800(سه میلیارد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 304.96  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/260 مورخ 1397/08/30 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1399.13 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 29.53 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 118.12 مترمربع ( هر طبقه 29.53  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه پنجم ) به سطح 304.96 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.57 متر مربع

.ضمناً عرض باقیمانده راه پله بین 1.20 متر تا 1.30 متر متغیر می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز 55% ...................... مورد استفاده 60.76

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 
.مورخ 1399/04/03 مبنی بر جریمه نقدي می باشد

****************************
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست 

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

164

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 11.44 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 

12.24مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 14.61 مترمربع 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  3 به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 

جریمه به مبلغ  528,108,000(پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  هشت هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 63.12  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/12 1/99/34603 تجدید 
نظر

خ سعدي خ 
سعدي  

پورنقاشیان

1-2-10310-32-1-0-0 165

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/438 مورخ  97/12/24 با زیر بناي کل  497.1 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 11.44 مترمربع که سطخ اشغال مجاز 75  -1
.درصد بوده و مود استفاده 82.5 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 36.72 مترمربع ( هر  -2
طبقه 12.24 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 3.12 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.49 

.متر مربع ( هر طبقه 3.83 متر مربع )که حداقل عرض پله 1.10 متر می باشد
.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -4

.زیر شیروانی بسطح 12.64 متر مربع کاهش یافته است -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.35 متر مربع می باشد -7
با توجه به افزایش درب خودرو داراي یک واحد کسري پارکینگ  جهت اخذ عوارض  -8

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

.گردد
***.عملیات در مرحله  بهره برداري می باشد
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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 جریمه بمبلغ 443,788,800(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 66.04  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34605 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10
متري 

   سهیلی

1-2-10147-36-1-0-0 166

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات 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 
در خصوص احداث طبقه مازاد،راي بدوي مبنی بر جریمه بمبلغ 1,514,923,200(یک 
میلیارد و  پانصد و  چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 150.29  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/13 1/99/34605 تجدید 
نظر

بلوار  
شهداي 

گمنام بن 
بست10

متري سهیل

1-2-10147-36-1-0-0 166

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

:می باشد.. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله مقدار 55 درصد---- -

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

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

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

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

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

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد  مورخ 
.99/03/13 می باشد

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

گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 
.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 1,101,408,000(یک میلیارد و  یکصد و  یک میلیون و  چهارصد و  هشت هزار 

) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 163.9  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/12 1/99/34607 تجدید 
نظر

پارك  
نیکمرام - 

کوچه هاله1 
- بن بست 

شبنم

1-2-10086-147-1-0-0 167

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 66,931,200(شصت و  شش میلیون و  نهصد و  سی 
و  یک هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد .

جریمه 9.96  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/164 مورخ 1397/06/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

712.19 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی پایان یافته است.از بابتاضافه بنا در 
همکف و طبقات به سطح 9.96 مترمربع و یک طبقه مازاد به سطح 163.9 مترمربع داراي راي 
کمیسیون ماده 100 به شماره  1/99/34607مورخ 99/03/12میباشد. خالف جدیدي مشاهده 

نگردید..حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف  را دارد. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص احداث یک  طبقه مازاد، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,021,241,600(دو 
میلیارد و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 200.52  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/21 1/99/34608 تجدید 
نظر

خ بیستون  
ك صفاري   

بن بست 
 چمن
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 37.13 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.08 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 
4.14 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 

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

موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,291,416,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  شانزده 
هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 153.74  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

..میباشد
: در مرحله اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق بشرح ذیل است

بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل 
: نموده اند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  60.51درصد---- سطح اشغال  -
.اجرا شده  81.04 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 37.13 مترمربع -
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  37.13 مترمربع که جمعآ بسطح 111.39  -

مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 200.52 مترمربع -

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

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

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

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

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست و خالف جدیدي مشاهده نشد و مالک  
..درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

.مراتب جهت بروز رسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و  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 
888,148,800(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد

جریمه 88.11  3
 

3360000  , 1394
 , 1398

طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/24 1/99/34609 تجدید 
نظر

 
گلسارخ192

  ك6

1-1-10295-24-1-0-0 169

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 348 مورخ 
92/11/10 می باشد که به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت  با راه پله به بام  در 2 واحد مسکونی 

:. و بازیربناي  کل  489/04 مترمربع صادرگردیده و درخصوص
اضافه بنا در همکف به سطح 29/87 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 29/87 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 29/87 مترمربع  -3

در هنگام صدور پروانه به سطح 134/10 مترمربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4
داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 93/6/19  کمیسیون ماده صد 

 محکوم به پرداخت جریمه گردیده وبراین اساس براي آن گواهی
عدم خالف بشماره 176536  مورخه 96/5/30 صادرشده  عملیات ساختمانی درحد نازك 
کاري است وبا توجه به پیشرفت قیزیکی برابر نقشه برداري ارائه شده که ممهور به مهر 

 : مهندس نقشه بردار گردیده مجددا` داراي
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم درهمکف  نسبت به زیربناي  راي  -1

 . کمیسیون ماده صد بسطح 0/29 مترمربع
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم   در طبقات اول ودوم نسبت به  -2

  . زیربناي  راي کمیسیون ماده صد بسطح 0/58 مترمربع ( هرطبقه 0/29 مترمربع )
افزایش بناي مازاد برتراکم   در طبقات سوم وچهارم   به کسر حفره راه پله در طبقه  -3

. چهارم نسبت به  زیربناي پروانه  بسطح 53/82 مترمربع
افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت راه پله وراهرو و انباري درحد تراکم بسطح 13/55   -4

 . مترمربع وبناي مازاد برتراکم بصورت انباري بیش از 5 مترمربع بسطح 3/41  مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2/86 مترمربع .عرض  -5

 . موجود راه پله 1/1 متر
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 13/6 -6

  . مترمربع (هر طبقه 3/4  مترمربع) عرض موجود راه پله 1/1 متر
با توجه به افزایش بناي صورت گرفته بسطح 5/33 مترمربع عدم رعایت فضاي باز دارند   -7

. ضمنا` سطح اشغال مجاز زمان پروانه 50% مورد استفاده به کسر راه پله  68/23% وتراکم 
 . %طبقات 100%   مورد استفاده به کسر راه پله  274/06

رعایت عرض معبر برابر پروانه وهمچنین رعایت دو واحد پارکینگ براي هرواحد مسکونی  
.گردیده حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم، جمعاً به مساحت 2.46 مترمربع، تبدیل راه 

پله به بناي مفید به مساحت 14.1مترمربع، 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  2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 125,193,600(یکصد و  
بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 16.56  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/21 1/99/34623 بدوي سبزه  
میداان  
ارباب 
محسن

1-2-10001-160-1-0-0 170

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان درحال احداث داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/123 
مورخ 97/06/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 

610.20 مترمربع می باشد. عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف بسطح 5.08 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعا بسطح 2.46 متر مربع ( هر طبقه 0.82 متر مربع) -2
اضافه بنا بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید مشمول تراکم در همکف بسطح  -3

2.73 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 11.37 متر مربع( هر طبقه 3.79 متر 
مربع)

.رعایت پارکینگ مطابق پروانه گردیده است -4
.ضمنا تخلفات صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  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 با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 742,760,000(هفتصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 95.84  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/24 1/99/34624 بدوي سعدي  
جاده پیر 

بازار شهید 
مشخ

1-1-10317-71-1-0-0 171

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره       1/97/191   مورخه 
      1397/07/07       می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت   در  3  واحد مسکونی 

 بازیربناي کل   459/05   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد سفت کاري است وتا این مرحله برابر نقشه برداري 

 : ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برسطح اشغال درهمکف بسطح  20/26   مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح    60/78 مترمربع ( هرطبقه    20/26   -2
 مترمربع )

حذف آسانسور و کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -3
 . برتراکم بسطح 14/8  مترمربع ( هرطبقه 3/7 مترمربع )

عدم رعایت فضاي باز بسطح 20/26  مترمربع .توضیح اینکه سطح اشغا ل مجاز همکف  -4
55%   مورد استفاده به کسر راه پله 69/55% .وتراکم طبقات 165%  مورد استفاده به کسر 

 . %راه پله 208/66
رعایت 3 واحد پارکینگ برابر پروانه گردیده ودر راه پله به بام بسطح 6/24  مترمربع کاهش 

بنا دارند .  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم 
  . میگردد

171

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
11863 مورخ 99.02.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 55.705.500.000 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 11,141,100,000(یازده میلیارد و  یکصد و  چهل و  یک میلیون و 
 یکصد هزار ) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 که سهوا بصورت 

بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 134.35  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/03/06 1/99/34632 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10099-23-1-0-0 172

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال تعیین و راي شماره 

34493 مورخ 1399.02.23 که سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به 
تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,975,780,800(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 که 

سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 196.01  3
 

3360000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/06 1/99/34632 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه
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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 5,086,036,800(پنج میلیارد و  هشتاد و  شش میلیون 
و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال تعیین و راي شماره 34493 مورخ 1399.02.23 

که سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به تجدیدنظر اصالح  و صادر می 
گردد.

جریمه 507.26  3
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 89 مورخ 1394/07/05به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی 
به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 930.8 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به سطح 93.89 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 60.85 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 134.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 204.84 مترمربع ( هر طبقه 51.21  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 196.01 -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به -
سطح 3.61 مترمربع و در همکف به سطح 0.57 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به 

سطح 6.96 متر مربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.40 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 37.02 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.49  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرزمین ، به سطح 3.77 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 130.28 متر مربع ( تبصره 7) -
به سطح 43.37 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد ولی حد نصاب فضاي 

.سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... مورد استفاده 76.75

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته مطابق خواسته دیوان عدالت اداري با عنایت به 
اسناد مالکیت و مجوز دیوارگذاري آقاي یگانه موسوي به دلیل اینکه موضوع از 

مصادیق تعارض در اسناد نبوده و نیز شاکی(آقاي رمضانی)ادعاي اینکه قسمتی از 
ملک ایشان در سند مالکیت آقاي موسوي قرار گرفته را ندارد لذا موضوع از شمول 

هیات نظارت ماده 25 قانون ثبت واسناد کشور خارج بوده و همچنین مستنداً به راي 
بدوي شعبه سی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9409970903001615 مورخ 

94/03/30،کمیسیون در راي مورد اعتراض مرتکب به نقض قوانین و مقررات نشده لذا 
با توجه به موارد فوق به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 

معامالتی معادل 1,428,000(یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14  0.1
 

1020000  , 1391 دیوار گذاري 1399/04/04 1/99/34635 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
جنب اداره 
پست نواب 

آرش

1-1-10355-8-1-0-0 17
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت به صورت یک باب خانه و محوطه به مساحت 
عرصه 535.87 مترمربع میباشد.داراي مجوز دیوارکشی براي عرصه باقیمانده به شماره 

13852 مورخ 84/05/01 که مالک پس از آن اقدام به دیوارگذاري و در پی آن مسدود نمودن 
کوچه و همچنین اقدام به احداث بدون مجوز یک باب خانه مسکونی در عرصه باقیمانده 

نموده که برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره 14702 مورخ 86/08/28 به تخریب بناي 
احداثی محکوم و از بابت دیوارگذاري و بازگشایی کوچه مقرر گردید شهرداري از طریق 

مراجع ذیصالح اقدام نماید، که با طرح در دیوان عدالت اداري و رسیدگی مجدد در 
کمیسیون همعرض مورخ 87/11/29 به قلع و اعاده به وضع سابق محکوم گردید.و برابر 

گواهی واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی توسط عوامل شهرداري اجراي حکم گردید و 
.پرونده مختومه شد

مالک مجدد نسبت به دیوارگذاري به طول 8 متر اقدام که برابر راي بدوي به شماره 2165 
مورخ 92/08/20 و تجدیدنظر به شماره 4088 مورخ 92/11/08 به تخریب محکوم و مجددا 

برابر دادنامه به شماره 9309970903001250 مورخ 93/04/03 حکم به ورود شکایت صادر و 
مقرر گردید پس از ارجاع به کارشناس رسمی در همان کمیسیون مطرح شود که درنهایت 

منجر به صدور راي به شماره ش ر- 55943 مورخ 93/11/05 مبنی بر جریمه گردید که برابر 
.گواهی واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی اجراي حکم گردید

با شکایت اهالی مجددا پرونده در دیوان مطرح و برابر دادنامه به شماره 950997095610097
 مورخ 95/05/18 حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد صادر و برابر تصمیم مورخ 

96/08/09 کمیسیون ماده صد مقرر گردید آخرین گزارش بر اساس طرح تفصیلی جدید 
.تهیه و ارائه گردد

الزم به ذکر است پالك مجاور در حد جنوب با پالك ثبتی تجمیعی 55/11835 و 55/668 و 
55/669 به صورت یک باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت داراي پروانه به شماره 99 مورخ 

77/04/10 و پایانکار به شماره 26998 مورخ 80/10/11 میباشد که باتوجه به پایانکار صادره از 
.حد شمال به کوچه متصل بوده و پنجره مشرف به عرصه قطعه موصوف دارد

طبق سوابق موجود در پرونده اعیان پس از بازسازي به صورت کارگاه صنایع دستی به سطح 
313.60 مترمربع بوده که به استناد گزارش کارشناسی به شماره 130790مورخ 90/12/08 از 
بابت 129.58 مترمربع داراي سوابق و پرونده مختومه سال 69 درواحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی میباشد در حال حاضر بخشی از انبار تبدیل به موسسه اعتباري کاسپین به سطح 
تقریبی 100 مترمربع و موسسه اعتباري آرمان به سطح تقریبی 70 مترمربع شده که از بابت 

آن فاقد مجوز و مابقی به صورت انبار متروکه میباشد.قسمتی از بناي موسسه اعتباري 
.کاسپین به سطح تقریبی 30 مترمربع در قطعه مذکور و مابقی در قطعه اول میباشد
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با توجه به اینکه گزارش غیابی میباشد درخصوص میزان دقیق متراژ مذکور نیاز به ارائه 
نقشه برداري از سوي مالک میباشد.از بابت موسسات مالی و اعتباري نظر به اینکه تاکنون در 

کمیسیون ماده صد مطرح نگردیده است نیاز به گزارش در قالب پرونده جدید و متعاقبا 
.ارسال آن به کمیسیون بدوي میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/10/04 به سطح 85 مترمربع در تعریض کوچه و 

.بازگشایی پیاده راه با عرض 3 متري واقع گردیده است
الزم به ذکر است در حال حاضر کوچه با توجه به دیوارگذاري به طول تقریبی 7 متر در حد 
.شرق و نصب درب آهنی به طول 7 متر در حد غرب با قدمت سال 91 مسدود گردیده است

داراي نامه اداره ثبت به شماره 35527 مورخ 98/03/07 درخصوص شرح موقعیت پالك هاي 
.موردنظر میباشد

در پاسخ به نامه به شماره ش ر- 124627-1398 مورخ 98/07/14 کمیسیون ماده صد به 
استحضار میرساند ملک مورد نظر داراي مجوز دیوارکشی به شماره 13852 مورخ 84/05/01 

به صورت نرده گذاري بوده که در اجراي راي کمیسیون مورخ 86/08/13 به همراه کلیه 
اعیانات بدون مجوز تخریب گردیده و مجدد برابر سوابق، مبادرت به دیوارگذاري بدون مجوز 

.به طول 8 متر نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

در خصوص اضافه بناي مسکونی طبقه اول به مساحت 42.48 مترمربع و اضافه بناي 
طبقه دوم به مساحت 11.66 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 49,335,075(چهل و  نه 
میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 54.14  2
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 1/99/34637 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارش  
قلی پور 

کوي احسان
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 328 مورخ 1379/06/02 و گواهی پایانکار به شماره 15963 مورخ 
1380/07/25 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 318 مترمربع صادر 

گردیده است. الزم به توضیح است پس ازدریافت پایانکار از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به 
یک باب مغازه به سطح 12 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2724 مورخ 

1381/04/04 می باشد. مجدداً مالک برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل نمودند

توسعه تجاري به صورت تبدیل همکف به مغازه به سطح 111.21 مترمربع  (به کسر 12  -
مترمربع که داراي سابقه می باشد)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 42.48 مترمربع -
تبدیل طبقه اول مسکونی به بالکن تجاري (که مغازه و بالکن از طریق راه پله داخلی با هم  -

در ارتباط هستند) به سطح 141.81 مترمربع
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 11.66 مترمربع -

.با توجه به ضوابط زمان تخلف داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.ضمناً سال وقوع تخلف با توجه به سوابق گزارش پیوستی 1384 می باشد

.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

174

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 
738,158,400(هفتصد و  سی و  هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 219.69  1
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/04 1/99/34643 بدوي شهرك  
فرهنگیان 

 خ یاس

1-2-10723-2-1-0-0 17
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  طبقات با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 1,118,796,000(یک میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  نود و  شش 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 133.19  2.5
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 508 مورخ 1392/12/28 با زیر بناي کل 600.75 مترمربع در 4 طبقه و سه واحد 

مسکونی  صادر گردیده است.قبآل  در حد نازك کاري در طبقه 4  با توجه به اینکه پرونده 
فوق بصورت غیابی به کمسیون ماده 100 ارسال و منجر به صدور راي تخریب به شماره راي 
1/93/901 مورخ 1393/10/13 شده بود که پرونده به دیوان عدالت اداري ارجاع و مجددآ 

داراي گزارش کارشناسی شهرداري در مرحله نازك کاري در سال 1393بوده که فقط  بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 32.5 متر مربع داراي راي کمیسیون مبنی بر جریمه می باشد 

حالیه  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60%  بشرح ذیل نسبت به راي 

: کمیسیون ماده صد   می باشد
اضافه  بنا در طبقات 1 تا 4 به سطح 130مترمربع (هر طبقه 32.5 متر مربع ) -1

افزایش سطح پله به بام  بمساحت 0.91 مترمربع -2
برابر بند 19 کمسیون ماده 5 مورخ 1392/02/24 و همچنین تبصره کلی شماره 7 سقف  -3
تراکم مصوب بند 1 کمسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29 در صورت تخطی مالکان از تراکم 

اعطائی و احداث بناي مازاد بر ضوابط مندرج در پروانه کلیه تراکم اضافی اعطائی به عنوان 
تخلف ساختمانی به کمسیون ماده 100 گزارش می شود با شرایط فوق بسطح 219.69 

.مترمربع از تبصره 7 استفاده نموده است
الزم به ذکر است با توجه به افزایش واحد ها از 3 به 4 تا این مرحله و با در نظرگرفتن  -4
پارکینگ هاي شماره 1 و 4 براي یک واحد مسکونی (از 4 واحد) تعداد یک واحد کسري 

پارکینگ دارد.ضمنا برابر فرم شروع و پیشرفت عملیات ثبت در شهرداري سال وقوع تخلف 
.1393 می باشد

اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات به   -5
(مساحت 2.28مترمربع (4*0.57

سطح اشغال مجاز 50% سطح اشغال اجرائی 74.5% عرض راه پله 1.10 سابقه کمیسیون دارد 
 درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

بابت اضافه بنا داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد طی  **********************
شماره 1/99/34643مورخ 1399/05/04 مبنی بر جریمه می باشد و بابت افزایش واحد راي 
به اعاده به وضع پروانه بوده و درخصوص کسري پارکینگ با توجه به اعاده به وضع پروانه 

اعالم شده یک باب کسري پارکینگ منتفی می باشد حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون در 
خصو ص سال وقوع تخلف اعالم می گردد برابر سوابق موجود در  پرونده فنی و سیستم سرا 
(شماره درخواست 187944 گزارش تخلف ملک ) به پیوست تائید کارشناس قبلی پرونده در 
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 تاریخ 1393/12/21 و استشهاد محلی سال وقوع تخلف 1393 می باشد مراتب جهت دستور 
 بعدي تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم زهراخورطلب  موضوع گزارش شهرداري منطقه 1 
رشت مبنی بر احداث یک باب کارگاه تجاري بدون مجوز شهرداري ، به منظور تعیین 

ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و 
پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 31855 مورخ 1399.03.03 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1.200.000.000  ریال، 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.

جریمه 129.1  0
 

219375  , 1383 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/17 1/99/34648 بدوي  
پیربازار-بع
  د از بقعه

1-1-10665-65-1-0-0 176

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 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

219375  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، برابر فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین مشتمل بر 3 باب 
مغازه می باشد. الزم به توضیح است این 3 باب مغازه قسمتی از 10 باب مغازه موجود می 
باشند که همگی مربوط به پالك ثبتی 55/10264  بوده و داراي گواهی اعیان به شماره 

28985 مورخ 1359/03/01 می باشند. حالیه متقاضی بدون مجوز اقدام به احداث یک باب 
مغازه دیگر به صورت کارگاه تجاري به سطح 129.10 مترمربع نمودند. اسکلت مغازه ها آجري 
و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی سال 1383 می باشد. برابر ضوابط داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/02/10 به سطح 
حدود 2 مترمربع از عرصه که در آن اعیان واقع شده جهت رعایت پخ 2 گذر در تعریض 
معابر 24 و 8 متري می باشد. الزم به توضیح است کارگاه تجاري احداثی داراي ورودي از 

کوچه 8 متري بوده  و فاقد بر به خیابان 24 متري می باشد. حالیه درخواست پرداخت خالفی 
.آن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون ،  
ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات در همکف و طبقات به مساحت 

184/96 متر مربع ، بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 
1,864,396,800(یک میلیارد و  هشتصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  نود و  

شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 184.96  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 1/99/34652 تجدید 
نظر

گلسار-بین 
خ98 و 100
داخل بن 

بست

1-1-10041-33-1-0-0 17
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 467 مورخ 
97/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  873.46 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 

، اقدام به احداث نموده
در مرحله ي اتمام اجراي اسکلت و فاقد سربندي داراي سابقه گزارش تخلف و راي جریمه از 

: کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می  

: باشد
%سطح اشغال مجاز 64.90%------------مورد استفاده 81.87 -

اضافه بنا در همکف به سطح 42.36 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 141.68 مترمربع ( هر طبقه  35.42  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 0.92  -

مترمربع (هر طبقه 0.23 مترمربع )عرض راه پله در هر طرف طبق نقشه حداقل 1.10متر است
 .

 رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -
. رعایت فضاي سبز می گردد ولی رعایت فضاي باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
*********************************************************

***************
طی بررسی مجدد و با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در همکف بسطح 0.21 مترمربع -

. در طبقات اول تا چهارم مغایرتی مشاهده نشد -
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 6.49 مترمربع لیکن بسطح 1.11 مترمربع بناي مازاد بر  -

. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند
.مراتب با توجه به درخواست عدم خالفی جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  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
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/03 1/99/34653 تجدید 
نظر

کاکتوس خ  
126 ك 

وصال پشت 
  فرعی دوم

1-1-10516-8-1-0-0 17
8

درخصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح به افزایش بنا در 
همکف به مساحت 52.87 مترمربع، افزایش بنا در طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 62.47 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به 
مساحت 1.42 مترمربع و در طبقات جمعاً به مساحت 9.3 مترمربع، افزایش تعداد 
واحدهاي مسکونی از  5واحد  به 6 واحد با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن، ضمن نقض راي بدوي  باستناد تبصره دو ماده صد قانون 
شهرداري ها به اخذ جریمه  با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 

مبلغ  2,108,400,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 251  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت
((مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 285  مورخ 

96/12/28به صورت سه طبقه روي پیلوت در5 واحد مسکونی  با زیربناي کل 664 مترمربع 
صادر گردیده

که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به  
:شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 54.61  درصد---- سطح اشغال -
.اجرا شده  88.74 درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح  52.87 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  62.47 مترمربع که جمعآ بسطح   187.41 -

مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید د همکف بسطح 1.42 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 3.10 مترمربع که -
جمعآ بسطح 9.30 مترمربع

 عرض راه پله اجرا  شده 3/10  متر-
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی-

 کاهش در زیرشیروانی بمقدار15.71 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

با توجه به افزایش تعداد واحد رعایت پارکینگ فعال با شرایط تزاحمی براي شماره (1و2 ) -
میگردد.(درنتیجه یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق میگردد..)

درهنگام صدور پایانکار پس از تکمیل ساختمان در پیلوت پس از انجام امتحان عملی قابل به 
..بررسی مجدد خواهد بود

مشمول نما ومنظر میگردد..))-
********

موارد مذکور طی درخواست شماره 351523 گزارش و به کمیسیون ارسال گردیده ولی 
.تاکنون رأي صادر نگردیده است

.عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم اداره برق در خصوص نصب یک عدد پایه بتنی 9 

.متري را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
.گزارش صرفا جهت به روز رسانی تهیه شده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 16,453,150(شانزده 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

329063  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/12 1/99/34659 بدوي بلوار استاد 
معین 

پستک 
کوچه  25 
فرعی سوم 

بن بست 
شقایق

1-1-10446-68-1-0-0 179

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 30876 مورخ 99/3/1 
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 3,270,886(سه میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  هشتصد و  هشتاد و  شش)  
ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 99.4  0.1
 

329063  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
23,067,316(بیست و  سه میلیون و  شصت و  هفت هزار و  سیصد و  شانزده)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 35.05  2
 

329063  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه یک و نیم اشکوبه برابر فروشنامه عادي  بسطح 110 
مترمربع و داراي  اعیان مسکونی  در حال بهره برداري  با زیربناي کل 134.45مترمربع و کال 

. بدون مجوز می باشد
مصالح بلوك و قدمت سال 1385 می باشد .ضمنا از زیربناي کل بسطح 99.40 مترمربع در 

 . حد تراکم و بسطح 35.05 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
 .  یک واحد کسري پارکینگ دارد

باستناد خط پروژه 11-98/09/20 بسطح 16.33 مترمربع در تعریض بن بست 8 متري قرار 
 . دارد که در آن اعیان واقع گردیده است

 . حالیه تقاضاي مجوز حفاري آب بطول یک متر با پوشش آسفالت  را دارند
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 198692 مورخ 98/10/29 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 79/772/000/000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي 
، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15,954,400,000(پانزده میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 254.97  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/12 1/99/34664 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان آذر 

 اندامی

1-1-10278-51-1-0-0 180

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
195,619,200(یکصد و  نود و  پنج میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 29.11  2
 

3360000  , 1397 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 ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري 6 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 150  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 193 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه در یک واحد 
مسکونی به همراه یک باب مغازه با زیر بناي کل 622.03 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.11 مترمربع -
توسعه تجاري در همکف به سطح 77.57 مترمربع -

احداث تجاري به صورت تبدیل مسکونی در طبقه اول به سطح 114.29 مترمربع -
تبدیل راه پله و اسانسور مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 19.76 مترمربع -

 تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در زیرشیروانی به سطح 23.59 مترمربع -
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 32.56 مترمربع کاهش یافته است
.ضمناً طبقات دوم و سوم مسکونی در اجرا حذف گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

180

در خصوص اعتراض  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 ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداریها   ، 

با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت احراز سال وقوع 
تخلف و  تعیین ارزش سرقفل ( بر اساس سال وقوع ) وفق مقررات  ،با وصول نظریه 
کارشناسی شماره 231864  مورخ 98.12.22  سال وقوع 1375 و ارزش سرقفلی به 
مبلغ 390.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت 

جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ 78,000,000(هفتاد و  
هشت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 156.08  0
 

175000  , 1375
 , 1395

احداث بناي بدون مجوز 1399/03/13 1/99/34667 تجدید 
نظر

خ عرفان 
کوي یخ

1-1-10397-942-1-0-0 181

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 17,500,000(هفده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

175000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابرخط عادي (نسقی) یک قطعه زمین بایر حدودا بمساحت 173.50
مترمربع و براساس نقشه برداري ارائه شده عرصه بسطح 155.76 مترمربع بوده که مالک 
نسبت به احداث کارگاه نجاري تبدیل نموده است..مشخصات فنی کارگاه با مصالح فلزي 

:وبلوکی وبا قدمت سال 75 (22سال)بشرح ذیل میباشد
سرویس بهداشتی بسطح 2.35 مترمربع (سال75)-1

محوطه سایبان کارگاه بسطح37.73 مترمربع(سال 95)-2
انبار کارگاه بسطح 35.17مترمربع(سال75)-3

کارگاه نجاري بسطح 69.59 مترمربع (سال75)-4
دفترکارگاه در نیم طبقه بسطح 11.24مترمربع (سال75)-5

با توجه به قدمت بنا وضوابط پارکینگ سال وقوع داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري -6
..تعلق میگردد

ضمنآ براساس طرح تفضیلی جاري و خط پروژه بشماره 11مورخ97/02/09(576) به خیابان 
..20متري متصل و فاقد عقب نشینی میباشد

/..مراتب جهت صدور دذستور مقتضی ارسال میگردد

181

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه  بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 24982 مورخ 99/2/23 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول بهداشتی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1/5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 883,267,500(هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  

شصت و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 189.95  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 1/99/34668 بدوي بلوار 
انصاري 
خیابان 
عرفان 
ترسول 
کوچه 

 بهارستان

1-1-10292-27-1-0-0 182

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه و یالئی نسقی   که بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود سه 
سال (تاریخ نصب کنتور برق 1395/12/08 )   احداث شده است عملیات ساختمانی به اتمام 
رسیده  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 111.18 متر مربع و اعیان همکف 
بصورت پیلوت با احتساب سایه کنسول جزء زیربنا  بمساحت 94.98 متر مربع و طبقه اول با 

احتساب فضائی راه پله  بسطح 94.97 متر مربع که با توچه به کاربري طرح تفصیلی ملک 
فوق  در حریم شهر قرار دارد فاقد طراحی معبر می باشد رعایت پارکینگ می گردد و کل 

بناي احداثی خارج تراکم می باشد  داراي پرونده جاري بشماره 369542 حفاري گاز دارند  
 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  *****************
1/99/34668 مورخ 1399/03/12 مبنی بر جریمه می باشد مراتب با توجه به تصمیم 

 کمیسیون مورخ 1399/04/09 جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
داراي تصمیم کمیسیون مورخ 1399/11/11  مبنی بر اینکه  ملک در  ************
حریم فرودگاه قرار دارد می باشد که در  صورت صالحدید در خصوص قرارگیري ملک در 

حریم فرودگاه نیاز به استعالم از فرودگاه می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گرد 
 د

182

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 اول الی سوم، راي به جریمه به مبلغ 708,876,000
(هفتصد و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 84.39  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 1/99/34672 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی - 
بلوك 

ساختمانی
62  گلستان 

2

1-1-10062-2-1-0-0 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 و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص احداث طبقه مازاد، راي 
به جریمه به مبلغ 1,286,712,000(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  

هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 127.65  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 157
مورخ1396/10/21 به صورت 3 طبقه روي پیلوت درسه واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

..475.40مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله اجراي ستون وسقف طبقه چهارم بوده که مالک بر خالف مفاد 
پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات 1-3 ویک طبقه مازاد به 

:شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 17.69مترمربع-1

 افزایش بنا درطبقات 1-3هرکدام  بسطح 21.62 مترمربع که جمعآ بسطح 64.86مترمربع-2
کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید در همکف بسطح 0/49مترمربع-3

کاهش راه پله و افزدون به فضاب مفید درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 0/45مترمربع که -4
جمعآ بسطح 1.35 مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 127.65 مترمربع-5
.استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام عدم خالفی دریافت شده است-6

..رعایت پارکینگ میگردد-7
...مشمول نما ومنظر میگردد-8

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

18
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
38672 مورخ 1399.03.13 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 83.468.700.000 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 16,693,740,000(شانزده میلیارد و  ششصد و  نود و  سه 

میلیون و  هفتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 256.78  0
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 1/99/34673 بدوي گلسار  
بلوارتوحید 
جنب پست 

برق

1-1-10021-83-1-0-0 184

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 825,000,000(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 81مورخ 98/04/15 
به صورت یک طبقه روي پیلوت شامل  یک واحد مسکونی کالً با زیر بناي 155.60 مترمربع 

می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و با 
 ، پوشش صد در صد اقدام به احداث نموده

در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي و دیوارچینی  و  با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه بوده که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده 

: صد گردیده است
 تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي -

اضافه بنا در همکف به سطح 29.02 مترمربع -
تبدیل کل همکف به 5 باب مغازه  با توجه به افزایش ارتفاع همکف بسطح 99.37 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه  اول بسطح 29.02 مترمربع-
 تبدیل کل طبقه اول به بالکن تجاري سراسري مغازه ها بسطح 99.37 مترمربع -

. تعداد 5 باب کسري پارکینگ تجاري دارد-
. راه پله تا بام بسطح 14.90 مترمربع حذف شده است -

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و درخواست گواهی عدم خالف بر اساس راي  
.کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

184

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

493,950,000(چهارصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار )  ریال صادر و 
اعالم می گردد .

جریمه 77.6  2.5
 

960000  , 1398 احداث بناي جداساز 1399/03/10 1/99/34681 بدوي گلسار بلوار 
سمیه خ 

123 

1-1-10097-26-1-0-0 18
5

حسب برسی محتویات پرونده با توجه به ابقاء سایبان ، موضوع 2 واحد کسري 
پارکینگ مسکونی منتفی می گردد .

ردتخلف 50  0
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
توسعه بنا به شماره 1/97/498 مورخ 97/12/28 به صورت دو طبقه روي همکف در یک 

.واحد مسکونی و با زیربناي 545.23 مترمربع بوده است
الزم به ذکر است از این مقدار زیربنا در توسعه بنا به سطح 195.35 مترمربع در همکف و به 
سطح 53.30 مترمربع در طبقه اول بناي قدیمی بوده و به سطح 296.58 مترمربع بناي مورد 

.تقاضا جهت توسعه میباشد
مالک برخالف ماهیت پروانه توسعه بنا اقدام به تخریب کل بنا و احداث بناي جدید با  

اسکلت فلزي و به قدمت سال 98 نموده است. شایان ذکر است پروانه توسعه بنا صرفا براي 
.بناي مازاد بر بناي قدیمی صادر میگردد

:حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل میباشد
تخریب خانه قدیمی و احداث بناي جدید به سطح 195.35 مترمربع در همکف و 53.30 -1

مترمربع در طبقه اول (در حد تراکم)
حذف پیلوت و تبدیل آن به فضاي مفید مسکونی به سطح 29.88 مترمربع (خارج تراکم)-2

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.64 مترمربع (خارج تراکم)-3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 18.08 مترمربع (خارج تراکم)-4

اجراي اسکلت فلزي به جاي بتنی-5
احداث بارانداز فلزي در حیاط (در مرحله نصب ستونکها) جهت تامین پارکینگ به سطح -6

25 مترمربع که در صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ و در غیر این صورت داراي دو 
.واحد کسري پارکینگ میباشد

حذف راه پله به بام
از آنجائیکه بناي قدیمی بدون پروانه و در حد تراکم بوده و قدمت آن سال 55 میباشد لذا 
برابر بخشنامه به شماره 34/3/1/8616 مورخ 71/04/28 وزیر محترم کشور (درخصوص 
تسریع و تسهیل در رسیدگی به کار ارباب رجوع ساختمان هاي مسکونی احداثی قبل از 
.تاریخ 66/01/01 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد)، پروانه توسعه بنا صادر گردیده است

باتوجه به نامه به شماره ش ر-229186-1398 مورخ 98/12/15 معاونت محترم شهرسازي و 
معماري آیتم شماره یک بالمانع شمرده گردیده و از جدول تحلیل کمیسیون ماده صد حذف 

.می شود
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 1/99/34560 مورخ 99/02/22 کمیسیون ماده 

.صد جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

18
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري در همکف بمساحت 18.02 مترمربع ، باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها  بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 242,188,800(دویست و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 18.02  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/13 1/99/34683 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
-  بعداز 

فلکه مادر-  
کوچه  6 

متري

1-2-10225-12-1-0-0 186

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,300,924,800(یک میلیارد و  سیصد میلیون و  نهصد 
و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 129.06  3
 

3360000  , 1398 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 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 328 مورخ 1394/12/28 و تمدید 
پروانه شماره 296626 (مدت اعتبار تا تاریخ 1396/12/28 ) طبق بند 21 صورتجلسه مورخ 
1394/03/27 کمیسیون ماده 5 بصورت یکباب ساختمان 2 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد 

بالکن در 2 واحد مسکونی با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در حد شمال و ایجاد 
بازشو تجاري صرفا` در حد جنوب مجموعا` بازیربناي 250/9 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 17/97 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري بمساحت 18/02 متر مربع بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري-2

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 38/90 متر مربع (هر طبقه 19/45 متر مربع )-3
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه سوم بمساحت 40/43 متر مربع -توسعه راه پله و -4

آسانسور بمساحت 8/82 متر مربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 22/94 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6
 اعطایی (تبصره 7)

تعداد 4 واحد پارکینگ (3 واحد مسکونی -یکواحد تجاري) مورد نیاز بوده که با توجه به -7
پرداخت عوارض یکواحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه تعداد یکواحد کسري 

.پارکینگ مسکونی دارند
سطح اشغال مجاز ( طبق پروانه صادره ) 64/88% -سطح اشغال موجود 76/11% (به کسر راه 

پله)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*********

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بحضور تقدیم میگردد.(ضمنا` همانگونه که در گزارش و 
جدول کاربري هاي فوق ذکر گردیده همکف بصورت یکواحد تجاري میباشد.)

186

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري ، به موجب نظریه شماره 
231607 مورخ 97/11/30 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 302/925/000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 60,585,000(شصت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. ضمنا با توجه به گزارش کارشناس شهرداري  و سال وقوع 

، کسري پارکینگ اعالمی در راي 23831مورخ 97/2/29 منتفی اعالم می گردد . 

جریمه 40.39  0
 

297000  , 1382 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/34685 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
 گیالن 155

1-1-10159-3-1-0-0 18
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 360 مورخ 
80/08/19 و پایانکار به شماره 8675 مورخ 82/03/19 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در 2

 واحد مسکونی و بازیربناي 300 مترمربع میباشد، الزم به ذکر است در نقشه هاي زمان 
پایانکار یک واحد مسکونی مورد تایید گردیده و وضع موجود نیز به صورت یک واحد 

مسکونی میباشد.. از بابت تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 40.39 مترمربع و یک 
واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

.کمیسیون ماده صد مورخ 97/02/29 میباشند
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره مورخ مبنی بر بررسی قدمت بناي تبدیلی 

به استحضار میرساند در صورت استناد به شواهد و مدارك ارائه شده از سوي مالک قدمت 
.بنا سال 88 بوده و براین اساس کسري پارکینگ منتفی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
بازگشت به نامه 22861 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع تخلف به 1382 اصالح  ***

.گردید
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 

2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه با 
اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه بمبلغ 

3,873,945,600(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  
پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 384.32  3
 

3360000  , 1393 احداث راه پله به بام 1399/03/12 1/99/34690 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10431-3-1-0-0 18
8

با توجه به محتویات پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي کسري ده قطعه 

پارکینگ، راي به اخذ جریمه به مبلغ1,680,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد 
میلیون )  ریال صادر می گردد. 

جریمه 250  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تبدیل پیلوت به 
تجاري،توسعه بالکن تجاري،حذف مسکونی و تبدیل به تجاري ضمن نقض راي بدوي،با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-23587 مورخ 98/12/07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
22.521.000.000 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 4,504,200,000(چهار میلیارد و  پانصد و  چهار میلیون و  دویست 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 196.19  0
 

3360000  , 1393 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/03/12 1/99/34690 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
 دیلمان

1-1-10431-3-1-0-0 18
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 507 مورخ 92/12/28
بصورت 3طبقه روي پیلوت و دوطبقه روي یکباب مغازه بازیربناي 400.55مترمربع برابر راي 

..کمیسیون ماده پنج بند 3مورخ 92/09/04 صادرگردیده است
عملیات ساختمانی اجراي نازك کاري  بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري 
:.ومعماري ارائه شده داراي افزایش بناکه مازاد برتراکم وخارج ازطول60%بشرح ذیل میباشد

افزایش بنادرهمکف بسطح 47.18 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به تجاري 89.58 مترمربع-2

کاهش سطح راه پله به بناي مفید در همکف بسطح 1.88 مترمربع-3
 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 35.47 مترمربع-4

تبدیل مسکونی به بالکن تجاري بسطح 65.90 مترمربع-5
توسعه بناي بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 40.71 مترمربع-6

افزایش بنا در طبقه طبقه دوم بسطح 65.28 مترمربع-7
افزایش بنا در طبقه طبقه سوم بسطح 65.28 مترمربع -8

احداث یک طبقه مازاد  درطبقه چهارم بسطح 155.48 مترمربع-9
توسعه بناي راه پله به بام بسطح 6.09 مترمربع-10

کاهش سطح راه پله به بناي مفید در طبقه اول بسطح 5.24 مترمربع-11
افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 6واحد که زیربناي مذکور بمقدار 2.42 -12

مترمربع بوده
 کسري پارکینگ مسکونی بتعداد 6واحد کسري پارکینگ مسکونی-13

کسري پارکینگ تجاري بتعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري  (( باتوجه به تبدیل .-14
پیلوت و پارکینگ به تجاري لذا کلیه کسري پارکینگ مسکونی بتعداد 10 واحد بصورت 

 تجاري تعلق میگردد..))
درهنگام صددور پروانه بمقدار 31.58 مترمربع مشمول تبصره 7سقف تراکم داشته که -15

...باتوجه به راي کمیسیون ماده پنج منتفی میباشد
/.مراتب جهت صدور عدم خالفی ودستور مقتضی ارسال میگردد

==================
============

برابر نامه  دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صدو تصمیم شعبه 3 محترم کمیسیون مربوطه 
درخصوص سال وقوع تخلف که توسط کارشناسان رسمی دادگستري به پیوست ارائه شده و 

مورد تائید اعضاي کمیسیون قرار گرفته است لذا براین اساس سال وقوع تخلف اصلح 
میگردد..ا
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي وهاب محسن نژاد 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات مجاز ( هر طبقه) به 

مساحت 28.02 مترمربع، احداث طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) بمساحت 132.42 
مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 3.64 

مترمربع و در طبقات ، هرطبقه به مساحت 4.64 مترمربع ، توسعه در زیر شیروانی 
بمساحت 3.47 مترمربع ، و توسعه راه پله به بام 0.45 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 2,656,094,400(دو میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  شش 
میلیون و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 265.98  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34692 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان 8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/150 مورخ 1397/06/15 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.468/35 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 112/08 متر مربع (هر طبقه 28/02 متر مربع)-1
 احداث طبقه چهارم بمساحت 132/42 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/47 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمیزان -3
 0/45 متر مربع

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/42 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/64 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 13/92 متر مربع (هر طبقه 4/64 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 75/83

بمساحت 43/45 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 21/16 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
*********

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 21,937,500(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 1/99/34694 بدوي گلسار خ  
130 نبش 
توحید 10

1-1-10202-18-1-0-0 190

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 232 مورخ 
75/7/3  بصورت دو طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 175.3 متر مربع بوده که در مرحله 

فنداسیون داراي گواهی عدم خالف 23083 مورخ 79/9/8  بوده که تا کنون پایانکار دریافت 
ننموده و پروانه فاقد اعتبار می باشد. از بابت افزایش بنا  بسطح 28.45 متر مربع در طبقات 

بصورت کنسول و تبدیل پیلوت به مسکونی بسطح 55.87 متر مربع و  2 واحد کسري 
پارکینگ داراي راي مورخ 80/10/29 بوده  که در خصوص 28.45 متر مربع و 55.87 متر 
مربع جریمه صادر گردیده و در آن اشاره اي جداگانه اي به عدم رعایت 2 واحد پارکینگ 
نگردیده است. پس از آن مالک از بابت تبدیل مسکونی در همکف به ارایشگاه به مساحت 

41/8 مترمربع و کسري دو واحد پارکینگ داراي راي بدوي مورخ 91/11/24 کمیسیون ماده 
صد بوده که مقرر گردید برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها شهرداري به تکلیف خود 
عمل نماید. لذا با توجه به راي مورخ 80/10/29 و 91/11/24 کمیسیون ماده صد در خصوص 2 
واحد کسري پارکینگ نیاز به استعالم از کمیسیون ماده صد می باشد. در حال حاضر همکف 

بصورت آشپزخانه مورد بهره برداري می باشد. جهت کنترل عقب نشینی ملک در طرح 
تفصیلی جدید نیاز به انعکاس ملک برروي خط پروژه می باشد. به استناد خط پروژه 

97/11/14 بسطح 57.06 متر مربع از عرصه در تعریض گذر 12 متري حد جنوب قرار دارد. 
 .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 دو(2) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 445,134,000(چهارصد و  چهل 

و  پنج میلیون و  یکصد و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.09  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/11 1/99/34696 بدوي بلوار دوم  
خرداد جنب 

مجتمع 
پزشکی بهار

1-2-10682-52-1-0-0 191
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/99 مورخ 1398/04/29 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 444.01 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 13.98 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 54.3 مترمربع ( هر طبقه 27.15 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.09 متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 3.04 

متر مربع ( هر طبقه 1.52 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده به طور میانگین  1.20 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 12.64 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.3  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.38 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 78.42

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

191

.با توجه به جریمه سایبان احداثی و گزارش شهرداري کسري پارکینگ اعالمی منتفی 
می گردد

ردتخلف 25  3
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 1/99/34711 بدوي کوي 
فالحتی - 
زمین هاي 
 آزادگان
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب سه (3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 590,176,200(پانصد و 

 نود میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار و  دویست) ریال صادر می گردد

جریمه 59.46  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34711 بدوي کوي 
فالحتی - 
زمین هاي 
 آزادگان

1-2-10363-1-1-0-0 192

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت
ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري و شروع عملیات نازك کاري  که  ))
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/317 مورخ 1396/12/28 و بصورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 523.7 مترمربع 
: صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 9.30 مترمربع -1
 . احداث سایبان  در همکف به مساحت 1.43 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.01مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.01مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.01مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.01مترمربع-6
 اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.46مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 4.44 مترمربع . ( همکف به مساحت 0.24 مترمربع و طبقات 

(. به مساحت 4.2 مترمربع ( هر طبقه 1.05مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.79 مترمربع-9

در صور تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تاییدسایبان  ، یک واحد  
.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 50.53 درصد و سطح اشغال مجاز 55 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 57.78 درصد می باشد

((.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
از بابت موارد مذکور داراي سوابق و راي تجدید نظر به شماره 1/99/35062 مورخ 

1399/04/08 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد و پس از آن خالف زیربنایی صورت نگرفته 
.است

حالیه با توجه به اینکه قسمتی از عملیات ساختمانی باقی مانده است جهت صدور گواهی 
.عدم خالف مراتب جهت هرگونه دستور بحضور تقدیم می گردد
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 18,984,000(هجده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.3  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34712 بدوي رشتیان، ك 
47، ك 

ابوذر، بن 
بست نسیم 
، س ستاره

1-2-10230-27-1-0-0 193

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

293,462,400(دویست و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  دو هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 43.67  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/12 1/99/34713 بدوي میدان  
جهاد 

شهرك 
فرهنگیان 
انتهاي خ 
توحید 

سمت راست 
  ك اقاقیا

1-2-10145-671-1-0-0 194
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/99 مورخ 1397/05/21 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 531/92 متر مربع می باشد که 
بدون خالف در مرحله اجراي سقف اول داراي گواهی عدم خالف بشماره 346227 مورخ 
139712/01 می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده که به استناد نقشه 

:برداري تفکیکی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 10.43 متر مربع  -1

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 31.29 متر مربع ( هر طبقه 10.43 متر  -2
مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.99 مترمربع ( هر طبقه 0.33متر مربع )

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.96 متر مربع -4
کاهش راه پله به بام بسطح 3.66 متر مربع -5

.رعایت پارکینک می گردد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

194

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

به مبلغ 154,756,800(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 107.47  1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/10 1/99/34717 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار خ 
بهارستان 

جنب 
ایستگاه گاز

 

1-1-10648-56-1-0-0 195

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 15,984,000(پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 111  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه دو طبقه در یک واحد مسکونی با 
اسکلت بتنی و آماده  بهره برداري برابر نقشه برداري ارائه شده با زیربناي کل 218.47 

مترمربع بر روي عرصه فاقد سند  بسطح 134.95 مترمربع می باشد که بدون مجوز احداث 
شده است و رعایت پارکینگ می گردد طبقه فوقانی داراي تراس روباز مشرف به پالك مجاور 

است که توسط طلق سایه روشن رفع اشرافیت شده است . با توجه به کاربري مقدار 111 
مترمربع در حد تراکم و مقدار 107.47 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد . برابر خط پروژه 12 

مورخ 98/08/14 و اظهارنظر واحد خط پروژه از حد شمال فاقد عقب نشینی در معبر 18 
متري و با توجه به اینکه ملک فاقد سند رسمی است حد غرب و جنوب فاقد طراحی معبر 

.است . مراتب جهت 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 بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,952,832,000(یک میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد 

و  سی و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 232.48  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 1/99/34719 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
شهید 
انصاري 
انتهاي 

فردوسی

1-1-10436-13-1-0-0 196
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/179 مورخ  97/07/03 با زیر بناي کل  799.38 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به 

:افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 33.77 مترمربع  که سطح اشغال مجاز با  -1

.احتساب راه پله 66.17 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 82.73 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 148.12 مترمربع (  -2

هر طبقه 37.03 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 8.75 متر مربع و در طبقات اول تا جمعاً به سطح 28.87 
مترمربع  ( طبقات اول الی سوم هرکدام 6.79 متر مربع و طبقه چهارم 8.5 متر مربع ) و 

.رعایت حداقل عرض 1.1 جهت راه پله گردیده است
توسعه زیر شیروانی بسطح 9.51 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع با مابه التفاوت بسطح 3.46 متر مربع -5
.تعداد واحد ها از 5 واحد به 7 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

196

با توجه به عدم نقض این بخش از راي، برابر دادنامه شماره 9709970903102945 
مورخ 1397.09.18شعبه 14 دیوان عدالت اداري ، کمیسیون با تکلیفی مواجه نبوده و 

راي اصداري کمیسیون بشماره 23424 مورخ 1396.12.19 بمبلغ 82,813,489(هشتاد 
و  دو میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  چهارصد و  هشتاد و  نه) ریال به قوت خود 

باقیست.

جریمه 196.41  2
 

455625  , 1381
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/25 1/99/34756 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی 
پور 

(نرسیده به 
پمپ بنزین 
صادقی نژاد 

) کوچه 
بهارستان 

 اول

1-2-10488-155-1-0-0 197
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه دو اشکوبه ویک باب مغازه جداساز در حیاط بصورت 
دو واحد راه جدا فاقد پروانه و خالف ساز می باشد جهت بررسی میزان زیربنا نیاز به ارائه 
نقشه برداري از وضع موجود می باشد متقاضی مدعی است که ملک داراي پروانه می باشد 
طی بررسی بعمل آمده ملک مذکور قبال با ملک مجاور بصورت یک قطعه و نسقی بوده و 
پروانه اخذ نموده است  لکن در زمان پایانکار تفکیک گردیده و عرصه خالی از اعیان به 

ایشان انتقال یافته همچنین در پایانکار صادره براي ملک مجاور، قید گردیده که مساحت 
. عرصه قطعه مذکور از 208مترمربع به 134.30مترمربع کاهش یافته است

: برابر نقشه ارائه شده تخلفات بشرح ذیل می باشد
. مساحت عرصه موجود طبق نقشه برداري 90.97 مترمربع می باشد

ساختمان مذکور بصورت دو اشکوبه شامل دو واحد مسکونی و یک باب مغازه کال بدون مجوز 
. می باشد

. زیربناي واحد مسکونی در همکف بسطح 69.93 مترمربع می باشد
احداث یک باب مغازه در حیاط متصل به اعیان بسطح 11.40مترمربع مازاد بر تراکم

. زیربناي واحد مسکونی در طبقه اول 76.48 مترمربع می باشد
طبق ضوابط جاري بسطح 37.24 مترمربع مازاد بر تراکم و بسطح 109.17 درحد تراکم - در 

 .کاربري مجاز -  و 11.40مترمربع مازاد بر تراکم بصورت تجاري می باشد
کسري پارکینگ طبق ضوابط سال وقوع 2 باب

مصالح بلوك و آجر و سقف بتنی و قدمت همکف با استناد به فیش برق ارائه شده 1380 و 
.طبقه اول و مغازه سال 1386می باشد
 مساحت موجود عرصه 90.97مترمربع

ملک مذکوربرابر خط پروژه 3-1 مورخ 95/08/17 بسطح حدود 4 مترمربع در تعریض قرار  
. دارد که در 2.50 مترمربع آن اعیان مغازه واقع گردیده است

حالیه برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون در صورت حذف مغازه میزان مازاد بر تراکم 
11.40مترمربع کاهش خواهد یافت و کماکان  2 باب کسري پارکینگ  براي واحد هاي 

.مسکونی خواهد داشت . مراتب جهت صدور دستور تقدم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/13 1/99/34757 تجدید 
نظر

حسین آباد 
-خیابان 
منفرد 
دوست 

-کوچه 32

1-2-10344-27-1-0-0 198

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 7852  مورخ 1399.01.30  ارزش سرقفلی به 
مبلغ 3.553.200.000  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 
710,640,000(هفتصد و  ده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 14.1  0
 

1800000  , 1394 تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی به سطح عرصه 138.10 مترمربع که از 
بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 87 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 
1.57 مترمربع و انباري به سطح 14.10 مترمربع داراي بالمانع شماره 1/33/2600 مورخ 

1381/03/22می باشد. حالیه متقاضی انباري به سطح 14.10 مترمربع را تبدیل یک باب مغازه 
با قدمت حدود 4 سال نموند. برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. 
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 43748 مورخ 1398/03/21 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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 228654 مورخ 98/12/14 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 750/000/000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 150,000,000(یکصد 
و  پنجاه میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 60  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/10 1/99/34759 بدوي طالقانی   
جنب پارك 

نیکمرام

1-2-10066-81-1-0-0 199

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 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده، به صورت یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 60 مترمربع  به 
انضمام محوطه میباشد که از بابت آن داراي پروانه به شماره 476 مورخ 94/12/27 و گواهی 

 .پایانکار به شماره 342432 مورخ 97/10/10می باشد
حالیه مالک اقدام به دیوارگذاري و تبدیل یک به دو باب مغازه هر یک به سطح 30 مترمربع 

.نموده است. یک واحد کسري پارکینگ دارد
.راه دسترسی یکی از مغازه ها به حیاط مشاعی موقتا مسدود گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

199

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 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 1/99/34760 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور 

نبش کوچه 
23 

1-2-10719-32-1-0-0 200

 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 583,705,200(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  پنج هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 65.34  3
 

3560000  , 1397
 , 1398

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 226513  مورخ 1398.12.10  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 8.668.200.000  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 
1,733,640,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 87.27  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث  داراي موافقنامه 
کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/11/30 که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 175 مورخ 

1394/10/06 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه به سطح 37 
مترمربع و بالکن در حد 1/3  با زیر بناي کل 400.34 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.40 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 34.32 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 52.95 مترمربع -
توسعه راه پله و آسانسور در طبقه اول به سطح 4.27 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 23.58 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 10.26 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.64 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( 3  -
کسري پارکینگ دارد که با توجه به پرداخت 1 عدد در زمان پروانه داراي 2 واحد کسري 

پارکینگ می باشد )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 3.83 متر مربع ( تبصره 7) -

.طبقه چهارم در اجرا حذف گردیده است
*****************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 86831 مورخ 1398/05/08 در صورت 
تخریب توسعه تجاري و برگشت به حالت قبل ( زمان پروانه ) الزم به توضیح است با توجه به 
اینکه ستونگذاري و جانمایی راه پله و همچنین ارتفاع مغازه در وضع موجود با رعایت مفاد 

راي کمیسیون ماده 5 عمالً امکان تامین یک عدد پارکینگ می باشد که آن هم توسط مالک 
با توجه به احداث سایبان فلزي متصل به ساختمانی در حیاط مشاعی ( زیر سایه کنسول ) به 

سطح 13 مترمربع  تامین گردیده است. ضمناً در صورت برگشت به حالت پروانه ، کسري 
  .پارکینگ تجاري منتفی و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت

مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/11 1/99/34762 تجدید 
نظر

علی اباد   
سعادت

1-2-10201-15-1-0-0 201

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 ارائه گواهی استحکام 

بنا بشماره 20155 مورخ 1399.02.17وبا  توجه به موقعیت مکانی با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه 
) با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  514,701,000(پانصد و  

چهارده میلیون و  هفتصد و  یک هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 103.98  1.5
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی داراي پروانه شماره 888 مورخ 1364/08/14 که بابت موارد تخلف داراي رأي 

کمیسیون بدوي بشماره 1/96/21105 مورخ 1396/07/04 همچنین بالمانع شماره 
1/33/312579 مورخ 1396/07/17 از شهرداري بوده

.و طبق خط پروژه شماره 13 مورخ 1396/05/10 فاقد عقب نشینی میباشد 
توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به احداث طبقه مازاد (طبقه 

سوم) بصورت دوبلکس واحد مسکونی طبقه دوم با قدمت سال 97 طبق نقشه برداري ارائه 
شده بمساحت 103/98 متر مربع (مسکونی بمساحت 57/20 متر مربع -راه پله بمساحت 

.5/92 متر مربع -تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 40/86 متر مربع) نموده اند
.با توجه به زیربناي واحد مسکونی طبقه دوم تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 279,950(دویست و  هفتاد و  نه هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.18  0.5
 

55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34767 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوي 
حسینی  
وحدت 6 

متري

1-1-10346-10-1-0-0 202

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و ارائه تعهد نامه محضري در خصوص 

رعایت عقب نشینی بشماره 34569 مورخ 1398.10.22 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
152 رشت ، 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 ، بمبلغ 608,245(ششصد و  هشت هزار و  

دویست و  چهل و  پنج) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 110.59  0.1
 

55000  , 1364 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34767 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور کوي 
حسینی  
وحدت 6 

متري

1-1-10346-10-1-0-0 202

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
سطح تقریبی 140 مترمربع بوده که در زمان بازدید مشتمل بر یک باب خانه ویالیی که 

قدمت آن برابر نامه به شماره 130411 مورخ 98/07/22 شرکت توزیع برق سال 64 میباشد و 
از بابت آن مجوزي ارائه نگردید. به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع 

.موجود 172.66 متر مربع میباشد
:برابر نقشه معماري ارائه شده اعیان فاقد مجوز به شرح زیر میباشد

یک باب خانه ویالیی به سطح 117.95 مترمربع ( از این مقدار 110.59 مترمربع در حد تراکم -
و مابقی خارج تراکم )

سرویس بهداشتی جداساز به سطح 2.82 مترمربع-
.سطح اشغال مجاز برابر طرح تفصیلی 70درصد و سطح اشغال موجود 74.66 درصد میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/07/22 به سطح 4.91 مترمربع از عرصه و اعیان 
.در حد شرق در تعریض معبر 6 متري واقع گردیده و از حد غرب فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت احداث بدون مجوز داراي سوابق گزارش غیابی و  راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی 
.بر تخریب میباشد

مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-109889-1398 مورخ 98/06/25 کمیسیون ماده صد 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص تتوسعه بالکن تجاري  با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-6988مورخ 98/01/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
1500،000،000ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 

استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 300,000,000(سیصد میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 33.34  0
 

1100000  , 1393 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/03/12 1/99/34771 بدوي گلسار 
بلوارگیالن 

190 

1-1-10133-50-1-0-0 203

با عنایت به آخرین گزارش شهرداري مورخ 99/03/08 مبنی بر  تخریب بارانداز در این 
خصوص کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.

ردتخلف 12.77  0
 

960000  , 1393 احداث بناي جداساز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 360 مترمربع که 
درخصوص اعیان مسکونی به مساحت 149.73 مترمربع  داراي گواهی اعیان به   بشماره 

..13230 مورخ 66/03/30 میباشد
که مالک جهت توسعه بناي تجاري داراي پروانه ساختمانی به شماره  16 مورخ  1393/3/21 
بصورت دو باب مغازه و بالکن در حد 1/3 براساس راي کمیسیون ماده پنج مورخ 92/09/18 

.صادر گردیده است
ابعاد مغازه مطابق پروانه 8.95*5.58 و بمساحت 50 متر مربع بوده که حالیه برابر نقشه 
برداري ارائه شده و وضع موجود بصورت 8.25*6.05 با همان مساحت 50 متر مربع می 

..باشد
حالیه داراي افزایش بناي بالکن تجاري بصورت سرتاسري جهت راه دسترسی براي یکباب  -

مغازه (مشاورامالك) بسطح 33.34 متر مربع میباشد.. ((سال وقوع 93))
الزم بذکراست داراي  تغییر در جانمایی بارانداز مطابق نقشه هاي پیوست و مابه التفاوت  -

افزایش سطح بمساحت 12.77 متر مربع میباشد..((سال وقوع 93))
با توجه به اینکه درخواست اولیه پروانه در سال 89 تسلیم شهرداري منطقه گردیده و پس  -
از  چندین بار ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 سرانجام در سال 93 پروانه دریافت نموده ، 

.مشمول ضوابط جدید پارکینگ نمی گردد
و نیز برابر بررسی درخواست هاي ثبت شده جهت پالك ثبتی مورد نظر در خواست پروانه 
بشماره  97787 مورخ 89/3/16  در سیستم یکپارچه شهرداري منطقه مثبوت می باشد.با 

لحاظ قرار دادن ضوابط پارکینگ در زمان درخواست مورخ 89/3/16 و با استناد به بند 
مربوط به زمان اجرا و شمول مصوبه برابر صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/9/18  ، 

..رعایت پارکینگ می گردد
دوباب مغازه داراي فعالیت شغلی آرایشگاه مردانه و مشاور امالك (که داراي بالکن 

..سراتاسري) میباشد
....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد مالک نسبت به تخریب بارانداز پارکینگی برابر تصاویر پیوست   ====
اقدام نمودند و فاقد بارانداز در محوطه حیاط بوده وگزارش فوق در سطر پنجم بند دو گزارش 

..تخلف اصالح میگردد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده است

..مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم میگردد

203
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 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 

26673 مورخ99/2/27 معادل 26,121,000(بیست و  شش میلیون و  یکصد و  بیست و  
یک هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 66.93  0
 

65000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/11 1/99/34779 بدوي گلسار نواب 
 صفوي

1-1-10302-71-1-0-0 204

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 3  برابر 

ارزش معامالتی ساختمان  راي به اخذ جریمه به مبلغ 222,300(دویست و  بیست و  
دو هزار و  سیصد)  ریال صادر می گردد.

جریمه 1.14  3
 

65000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي  پروانه ساختمانی به شماره 815 مورخ 
1363/08/03 می باشد که به صورت 2/5 طبقه همراه با 2 باب مغازه و پس ازآن داراي اصالح 

 پروانه مورخ 1364/04/31 به صورت 3/5 طبقه
همراه با 2 باب مغازه با زیر بناي کل 497/5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی 

: به اتمام رسیده ودر حال بهره برداري است ودرخصوص
 اضافه بنا در همکف و نیم طبقه به سطح 17/09 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 19/28مترمربع ( هر طبقه 9/64 مترمربع )ضمنا  -2
سال وقوع تخلف 1364 ودراي سوابق در واحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 

96/11/28 محکوم به پرداخت جریمه وبراین
اساس براي  آن گواهی عدم خالف بشماره 321093  مورخه 96/12/28 صادرگردیده . حال با  

عنایت به وضع موجود ونقشه برداري ارائه شده از سوي مالک که ممهور به مهر مهندس 
 : نقشه بردار گردیده مجددا` داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف بصورت پیلوت بسطح 1/14  مترمربع -1
  . تبدیل  2/17  مترمربع از پیلوت به تجاري  -2

تبدیل پیلوت درنقشه پروانه به انبار موجود درپشت مغازه که درگزارش عدم خالف  -3
اشاره اي به آن نشده بود  بسطح 64/76  مترمربع  بصورت انبار تجاري   با کد منفی 70 

 . سانتیمتر وبا ارتفاع 1/9 متر  استفاده میگردد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه سطح مغازه با انبار متصل به آن زیر 100 مترمربع می  

باشدفاقد کسري پارکینگ است ضمنا` با توجه به تاریخ صدور پروانه  ،   پروانه فوق  خارج از 
 ضوابط نماسازي ودتایل سربندي وضوابط

پارکینگ می باشد . همچنین مغازه از دو باب به یکباب تبدیل گردیده است . حالیه 
 . درخواست صدور گواهی پایانکا رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

204

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/13 1/99/34783 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 179

- نبش 
کوچه 16

1-1-10540-3-1-0-0 205
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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 142,800,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد 
هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 17  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/03/13 1/99/34783 تجدید 
نظر

گلسار -  
خیابان 179

- نبش 
کوچه 16

1-1-10540-3-1-0-0 205

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 168,806,400(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  
هشتصد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 100.48  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,494,576,000(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  چهار 
میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 155.15  3
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص کسري پارکینگ مسکونی ، 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 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 250  2
 

3360000  , 1396 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 ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 30339  مورخ 1399.02.31 ارزش سرقفلی 
به مبلغ 17.725.300.000  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 
3,545,060,000(سه میلیارد و  پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  شصت هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 116.09  0
 

3360000  , 1396 احداث مغازه بدون مجوز
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به بازدید میدانی بصورت یک باب ساختمان در 
مرحله بهرهبرداري و اتمام کار  که داراي پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 321 مورخ 
1394/12/27 و به صورت 5 طبقه مسکونی بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به انضمام 

. انباري زیر شیروانی و به مساحت کلی 1259.10 مترمربع صادر شده است
حالیه با توجه به ارائه  نقشه برداري  از سوي مالک و با توجه به احداث 3 باب مغازه در 

همکف و با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد داراي بناي مازاد بر تراکم 
: و به شرح زیر می باشد

. اضافه بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 10.57 مترمربع -1
. احداث 3 باب مغازه در پیلوت به مساحت 116.09 مترمربع -2

. احداث سایبان به مساحت 10.80 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 22.11 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 17.21 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 17.21 مترمربع -6

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 17.21 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم  به مساحت  45.51 مترمربع  که از این مقدار به  -8

.مساحت 28.30 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 3.04 مترمربع  -9

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر به مساحت 11.49 مترمربع -10
( الزم به ذکر است که زیرشیروانی   طبق پروانه صادره  بصورت شیروانی بوده که حالیه  

بصورت بام تهرانی  ( مشاع ) که مساحت 159.89 مترمربع تبدیل شده است.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و تبدیل آن به بناي  -11

مفید در همکف و طبقات به مساحت 17 مترمربع می باشد.( 5.15 مترمربع در همکف و 
11.85 مترمربع در طبقات .( طبقه اول تا چهارم  2.64 مترمربع  و طبقه پنجم 1.29 مترمربع 

((
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان پروانه به مساحت 100.48  -11

.مترمربع می باشد که حالیه به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد
با توجه به احداث سه باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و همچنین با  -12

توجه به احداث 5 واحد مسکونی باالي  180 مترمربع نیاز به تامین 10 واحد پارکینگ 
مسکونی می باشد که حالیه با توجه به احداث سایبان تنها 5 واحد پارکینگ مسکونی تامین 
گردیده است که در صورت تایید سایبان و ابقاء آن توسط اعضاء محترم کمسیون ماده صد ، 
5 واحد کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم ابقاء ، 10 واحد کسري پارکینگ مسکونی 
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.تعلق می گیرد
.تعریف شده است S211 کاربري زمین در طرح تفصیلی جدید بصورت

الزم به ذکر است که با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31356 مورخ 
1398/08/12 وتحت عنوان : با فرض اعاده تجاري همکف به وضعیت پروانه ساختمانی صادره 

.، وضعیت کسري پارکینگ بررسی و جهت اخذ تصمیم به کمیسیون اعالم گردد
با توجه به بررسی نقشه هاي اجرائی معماري  در صورت اعاده تجاري به وضعیت پروانه 

. ساختمانی صادره ، دو واحد پارکینگ مسکونی  دیگر نیز اضافه می گردد
الزم به ذکر است که باتوجه به راي تجدید نظر به شماره 1/99/34783 مورخ 1399/03/13  ، 

 باتوجه به ردیف  6 ( مساحت کسري پارکینگ ) به تعداد 10 واحد  کسري پارکینگ 
مسکونی جریمه شده است که با توجه به اینکه مساحت سایبان در ردیف 3  تبدیل به 

جریمه شده است حالیه 10 واحد کسري پارکینگ منتفی و با توجه به بند 12 گزارش فوق 
((.الذکر ، داراي پنج واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.مراتب جهت دستور 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,349,845,200(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه میلیون و  
هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 126.39  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/14 1/99/34784 بدوي بلوار نماز  
کوچه پست 

 برق

1-1-10052-4-1-0-0 206

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 1,425,000,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  پنج میلیون 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

5700000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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 
239,374,400(دویست و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 134.48  0.5
 

3560000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  مبنی بر توسعه تجاري به مساحت 
146.38  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 5,074,140,000(پنج 
میلیارد و  هفتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 222.55  4
 

5700000  , 1399 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/10/14 1/99/34784 بدوي بلوار نماز  
کوچه پست 

 برق

1-1-10052-4-1-0-0 206
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره  419 مورخ  
93/12/28 با زیر بناي کل  1468.35 مترمربع در 4 طبقه روي مغازه با بالکن و زیر زمین 
بوده که بر اساس راي بند 6 کمیسیون ماده 5 مورخ 93/3/28 در 7 واحد مسکونی و یک 

.  باب مغازه صادر گردیده است
از بابت تخلفات به شرح زیر داراي سوابق راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 

1/99/33849 مورخ 1399/01/24 می باشد که در راي صادره براي مساحت 38.39 مترمربع 
داراي راي جریمه و براي ماساحت 414.92 مترمربع ( توسعه مغازه همکف و توسعه بالکن 

. تجاري و کسري پارکینک ) داراي راي اعادع به وضع سابق می باشند
((   - سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 55/5% ---------سطح اشغال مورد استفاده 

%با احتساب راه پله 55.85
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 14.53 مترمربع -

 افزایش بنا در همکف بسطح 1.17مترمربع -
 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 134.89مترمربع -

 کاهش بنا در نیم طبقه 97.51 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري بسطح 80.03 مترمربع (تبدیل مسکونی به بالکن تجاري ) -

 کاهش بنا در طبقات 1 تا 4 بسطح 10.12 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین بسطح 8.38 مترمربع و در  -

همکف بسطح 1.62مترمربع و در مجموع طبقات بسطح 23.53 مترمربع ضمنا عرض موجود 
. راه پله طبق نقشه 1.10 متر می باشد

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد -
تعداد 8 پارکینگ براي واحد هاي مسکونی و 5 پارکینگ براي تجاري مورد نیاز است که با  -
توجه به جانمایی 5 پارکینگ در زیرزمین  ، تعداد 3 باب کسري پارکینگ مسکونی و تعداد 5

.  باب کسري پارکینگ تجاري دارد
عرض رمپ حداقل باید 3.50 متر باشد  که در زمان اجراي کامل ساختمان ،  رعایت آن  -

. الزامیست
افزایش بنا در راه پله تا بام بسطح 3.69 مترمربع )) -

 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------------------------
مجدداً  بعد از تخریب و اعاده به وضع سابق مغازه در همکف و بالکن  ،  متعاقبا مبادرت به 
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:احداث مجدد مغازه و بالکن نموده است که از بابت تخلفات زیر نیز داراي سوابق می باشد
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 14.04 مترمربع -1
. توسعه تجاري در همکف به مساحت 146.38 مترمربع -2

. بناي مازاد بر تراکم در نیمه طبقه به مساحت 99.96 مترمربع -3
. توسعه بالکن تجاري به مساحت 76.17 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقات دوم تا پنجم به مساحت 11.28 مترمربع -5
. بناي مازاد برتراکم راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.11 مترمربع -6

با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 138.48 مترمربع در  -7
همکف و طبقات می باشد ( همکف به مساحت 16.05 مترمربع و طبقات به مساحت 122.42 

 مترمربع .)
با توجه به تامین 6 واحد پارکینگ مسکونی در زیر زمین ، حالیه کسري پارکینگ مسکونی 

.ندارد ولیکن داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
بعد از موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 295399 مورخ 95/12/28 می  ****

باشد. عملیات ساختمانی به پایان رسیده و خالفی مشاهده نگردید. درخواست صدور 
.پایانکار را دارند. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم می گردد

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 36362 مورخ 99/3/11 
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 252,900(دویست و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد)  ریال صادر و اعالم می گردد . 

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 50.58  0.1
 

50000  , 1367 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/34798 بدوي بلوار 
شهداي 

گمنام سیاه 
اسطلخ 

کوچه 78
نبش کوچه 

 ستاره

1-2-10145-721-1-0-0 207
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
 بمساحت 156 متر مربع

که وضع موجود بصورت یک قطعه زمین بمساحت 156/43 متر مربع (طبق نقشه برداري) 
مشتمل بر یکباب خانه ویالیی با زیربناي 50/58 متر مربع با قدمت حدود 31 سال (تاریخ 

.نصب کنتور برق 1367) که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده است
سطح اشغال موجود 32/33% -سطح اشغال مجاز 75% (کل زیربنا داخل تراکم) و

جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 مورخ 1398/10/14 بمساحت 
68/31 متر مربع در تعریض معبر 90 متري آتی و پخ دو گذر قرار دارد.(بمساحت 17/85 متر 

مربع از عیان)
حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 3 متر با پوشش آسفالت جهت انشعاب آب را 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع 
امر به هیات کارشناسان رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 36253 

مورخ 99/3/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و 
ایستایی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 6,114,000(شش میلیون و  یکصد و  چهارده هزار )  ریال صادر 

و اعالم میگردد . 

جریمه 50.95  1.5
 

80000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 1/99/34799 تجدید 
نظر

گلسار 
پستک  21

1-1-10182-18-1-0-0 208

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 563,600(پانصد و  شصت و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 70.45  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه یک و نیم اشکوبه خالف ساز بر روي عرصه 
. فاقد سند داراي سوابق گزارش غیابی از ناحیه می باشد

طبق نقشه هاي ارائه شده از سوي متقاضی مساحت عرصه 126.91 مترمربع و زیربناي کل 
. مشتمل بر سرویس جداساز 121.40مترمربع است

 . مصالح ساختمان بلوکی و قدمت آن سال 1371 می باشد
باستناد خط پروژه 11-98/04/31 و برابر طرح تفصیلی بسطح حدود 35 مترمربع از عرصه در 

  .تعریض بن بست 8 متري اصالحی قرار دارد
طبق ضوابط جاري بسطح 70.45 مترمربع در حد تراکم و مابقی بسطح 50.95 مازاد بر تراکم 

. می باشد
مراتب با توجه به درخواست متقاضی  و راي قلع غیابی کمیسون ماده صد جهت صدور 

 . دستورات بعدي تقدیم می گردد

208

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی و نظریه کارشناسی به شماره 32889 مورخ 99/03/06مبنی بر تایید استحکام 
بنا، به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر تراکم، راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 17,928,000(هفده میلیون و  

نهصد و  بیست و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 99.6  2
 

90000  , 1373 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/34800 بدوي خیابان 
شمسی 

پور-کوچه 
بنفشه

1-2-10493-114-1-0-0 209

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

16.8 90000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده  توسط متقاضی بصورت  ششدانگ یکباب خانه برابر سند مفروزي 
صادره سال 82  بمساحت عرصه 71/10 مترمربع  و با پوشش 100% داراي زیربناي مسکونی 

همکف حدود  42/6  مترمربع و پارکینگ 28/50 مترمربع
و نیم طبقه نیز 28/50 مترمربع کال بصورت یکواحد مسکونی با نوع مصالح بلوکی وبرابر  

تاریخ نصب کنتور برق با  قدمت سال 1373  میباشد که بدون مجوز احداث گردیده همچنین 
 برابر خط پروژه  شماره 13 مورخه 98/12/21 کوچه حد شمال

بصورت 8 متري وکوچه حد غرب بصورت بن بست 6 متري مجموعا` بسطح 16/8  مترمربع 
داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن  میباشدهمچنین با توجه به عرصه کمتر از 

 75 مترمربع کل بناي احداثی مازاد برتراکم ورعایت یکواحد
پارکینگ گردیده است حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد  مراتب جهت دستور 

.تقدیم میگردد

209

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات و 
یک طبقه مازاد  با اعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت 

جریمه بمبلغ 2,914,862,400(دو میلیارد و  نهصد و  چهارده میلیون و  هشتصد و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 294.83  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 1/99/34802 تجدید 
نظر

گلسار -  
142 ادامه 
  12متري

1-1-10058-571-1-0-0 210

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 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/303 مورخ 1397/10/13 و 
اصالح پروانه شماره 347613 مورخ 1398/04/30 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 550/45 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 112/44 متر مربع (هر طبقه 28/11 متر مربع  -1
(

احداث طبقه چهارم بمساحت 156/61 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
توسعه زیرشیروانی بمساحت 11/92 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 7/92 متر مربع -3

-توسعه راه پله و راهرو بمیزان 4 متر مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/86 متر مربع (هر طبقه 4/62 -5
متر مربع )

.کسري پارکینگ ندارند
بمساحت 35/61 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/48

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

*********
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد.(بروزرسانی)

210

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 بناي مازاد بر مدلول 

پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,376,844,000
(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  چهل و  چهار هزار )  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 163.91  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 1/99/34810 بدوي علی آباد   
طاعتی

1-2-10493-104-1-0-0 211

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/19 1/99/34810 بدوي علی آباد   
طاعتی

1-2-10493-104-1-0-0 211

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 141مورخ 98/06/07 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

. بناي  796.70 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده 

. ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی و سربندي می باشد
با توجه به نقشه  معماري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
%سطح اشغال مجاز65.04 % ---------- مورد استفاده 78.47 -

  اضافه بنا در همکف به سطح 33.59 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 15.56 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح  112.23 مترمربع ( هر طبقه 37.41  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 2.53  -
مترمربع (ضمنا عرض راه پله طبق نقشه 1.10 متر در هر طرف می باشد . )

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد  که طبق نقشه  تا این مرحله رعایت  -
 .پارکینگ می گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
الزم به ذکر است که پارکینگ ها در زمان تکمیل ساختمان نیاز به جانمایی عملی  *****

. دارد
از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد طی بازدید مجدد 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه درخواست گواهی عدم خالف بر اساس آراي 

 .صادره از کمیسیون ماده صد را دارند
.مراتب جهت بوزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت اضافه بناي همکف به مساحت 2.7 مترمربع و اضافه بناي طبقات اول 

تا سوم، هر یک به مساحت 4.1 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن  و با توجه به بازدید میدانی به عمل آمده، نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، 

راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 100,800,000(یکصد میلیون و  هشتصد هزار ) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 15  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/25 1/99/34824 تجدید 
نظر

یلوار رجائی 
  بن بست 

46

1-2-10100-60-1-0-0 212

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/233مورخ 97/08/03 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 526.52 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 2.70 مترمربع -1

اضافه بنا (به صورت کنسول در حیاط) در طبقات اول تا سوم به سطح  12.30متر مربع  -2
(هر طبقه 4.10 مترمربع)

داراي پرونده شکایت از سوي همسایه شرقی با توجه به پیشروي کنسول نسبت ملک مجاور 
.میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-131737 مورخ 98/07/ 23 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مبنی بر عدم امکان اجراي تخریب طبقه چهارم و نظریه کارشناسی به 
شماره ش ر-192345-98/10/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر تأیید 

استحکام بنا، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 839,914,000(هشتصد و  سی و  نه میلیون و  

نهصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 135.47  2
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1399/03/21 1/99/34828 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك  
  بهشتی 15

1-1-10377-272-1-0-0 213

در خصوص سایر تخلفات، با توجه به عدم نقض راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به 
شماره 1/96/20425 مورخ 96/04/20 از سوي دیوان عدالت اداري، این کمیسیون با 

تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر 253.48  0
 

3100000  , 1395 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 233 مورخ 1394/12/04 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 404/9 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی ) صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
:طبق سوابق داراي موارد تخلف بصورت

 اضافه بنا در همکف بمساحت 39/57 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 118/71 متر مربع (هر طبقه 39/57 متر مربع )-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بمساحت 135/47 متر مربع-3

احداث انباري در زیر شیروانی بمساحت 39/35 متر مربع -4
توضیح اینکه مساحت انباري هاي احداثی (4 واحد) بیش از 5 متر مربع میباشد.(انباري بیش 

از 5 متر مربع 19/35 متر مربع)
عدم رعایت ابعاد پاسیو (الزم به ذکر است که نقشه هاي زمان پروانه فاقد پاسیو بوده)-5

بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمیزان 55/85 متر مربع اضافه بناي خارج از تراکم -6
.دارند

افزایش تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی-7
تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند.(فاقد کف سازي همچنین درب هاي سواره رو نصب 

نگردیده است.)
(توضیح اینکه پارکینگ شماره 3 پس از اجراي کف سازي و اتمام عملیات توسط پارك عملی 

قابل بررسی مجدد خواهد بود.)
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/96/20425 مورخ 1396/04/20 
که بابت اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 و احداث انباري در زیرشیروانی همچنین اضافه 
بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی مجموعا` بمساحت 253/48 متر 
مربع مبنی به جریمه و بابت احداث طبقه مازاد محکوم به تخریب میباشند همچنین داراي 

رأي دیوان بشماره 9609970903303673 مورخ 1396/10/19 مبنی بر تأیید رأي تجدید نظر 
.شهرداري میباشند

ضمنا` طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 1395-97 مورخ 1397/05/11 با توجه 
به بررسی بعمل آمده بودن اینگونه ساختمان ها از نبودن آنها مثمر به ثمرتر بوده و تخریب 
.قسمتی از یک ساختمان آنهم در ارتباط با سازه عواقب جبران ناپذیري دربر خواهد داشت

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

*****************
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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در خصوص تجاري در همکف راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,419,200(دو میلیون و  

چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 18.  4
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/03/21 1/99/34832 تجدید 
نظر

کوي  
حسینی  

مسجد
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت احداث سایه 
بان در حیاط خلوت به مساحت 5.03 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز همکف و 
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 1.82 مترمربع، توسعه همزمان ساز طبقه 
چهارم به مساحت 1.83 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.33 

مترمربع، احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی به مساحت 11.19 مترمربع، احداث راهرو 
در زیرشیروانی به مساحت 10.51 مترمربع 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  3  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

234,974,000(دویست و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 38.17  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه ساختمانی نسقی به شماره 227 مورخ 
1391/06/04 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی با زیربناي 382.9 متر 

 مربع
که درخصوص افزایش بنا در همکف وطبقات و احداث یک باب مغازه در همکمف ازبابت 

گزارش تخلف ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و دریافت  راي کمسیون ماده صد و سوابق پرداخت تخلفات  

..و دریافت عدم خالفی بشماره 179144 مورخ 98/09/05  میباشد
:حالیه مالک مجددا نسبت به تخلف ساختمانی و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است

احداث سایبان در همکف در حیاط خلوت بسخط 5.03 مترمربع (عدم رعایت عرض دو متر  -
حیاط خلوت در همکف)

افازیش بنا در همکف بصورت همزمانساز بمقدار 1/82 مترمربع -
توسعه زیربناي تجالري در همکف  بسطح 0/18 مترمربع -

توسعه بنا همزمانسازدر طبقات 1-3 هرکدام بسطح 1.82 مترمربع که جمعآ بسطح 5.46  -
 مترمربع

 توسعه بنا  همزمانساز در طبقه 4  بسطح 1.83 مترمربع  -
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید درهمکف بسطح 0/21 مترمربع -

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 1-4 هرکدام  بسطح 0/53 مترمربع که  -
جمعآ بسطح 2/12 مترمربع

 احداث 4باب  انباري در زیرشیروانی بسطح 11.19 مترمربع -
 احداث راهرو در زیرشیروانی بسطح 10.51 مترمربع -
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

214

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,627,920,000(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  هفت میلیون و  
نهصد و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193.8  2.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از چهاربه هشت  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 8 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/27 1/99/34838 بدوي دیلمان  
شهرك امام 
علی ك فرع

1-1-10280-1211-1-0-0 215

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/235 مورخ 1396/12/28 و اصالح پروانه به شماره 

346859 مورخ 1397/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
988.57 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 18.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 54.03 مترمربع ( هر طبقه 18.01 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 115.42 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 97.41  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 0.62 متر مربع و طبقه چهارم به سطح 

2.37 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح  4.23 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.15 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.3 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.11 مترمربع  -

داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 0.3 مترمربع در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده و 
.مابقی به سطح 1.81 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ گردیده است

افزایش تعداد  واحد از 4 به 8 واحد -
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 81.65

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
سایر سایر 236.81 3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/03/24 1/99/34839 بدوي طالقانی   

نوري
1-2-10036-30-1-0-0 216
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      1/9/475    مورخه  
    97/12/27        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  در 3   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 522/5   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  سقف آخر    است وتا این مرحله برابر نقشه 

 < برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/21    مترمربع که از مقدار فوق بسطح    -1

 .  4/7مازاد برسطح اشغال وبسطح   14/51  مترمربع درحد سطح اشغال می باشد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات مجاز اول الی سوم  بسطح   55/77  مترمربع (  -2

 هرطبقه   18/59   مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه چهارم بسطح 136/17  مربع  -3
. توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 70% باضافه 10% تراکم تشویقی عقب نشینی 80

 . %%  مورد استفاده 82/8
 .%تراکم طبقات 210% باضافه 30% تراکم تشویقی عقب نشینی 240%  مورد استفاده 329/88

باتوجه به افزایش بنا وافزایش یک طبقه وافزایش واحدها از 3 واحد به 4 واحد به ازاي  -4
 . هرواحد 14 مترمربع  فضاي باز  بسطح 27/06مترمربع نمی گردد

با توجه به تغییرات ایجاد شده در انباریها ونصب درب  براساس پروانه براي 4 واحد  -5
 .   . مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ میگردد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/66  مترمربع ( هرطبقه  -6
 . 0/22 مترمربع )  ضمنا` زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض شهرداري 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 ، اعضا کمیسیون تجدیدنظر راسا` مبادرت به بازدید میدانی از ملک 

نموده و با توجه به اتمام عملیات ساختمانی و  همباد بودن با ساختمانهاي مجاور 
ضرورت قلع محرزنگردید ، لذا راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده ،  ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 3,475,425,600(سه میلیارد و  
چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد)  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 346.82  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 1/99/34844 تجدید 
نظر

گلسار 
بلواراستادم
عین  16بن 
بست6متري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/312 مورخ 1397/10/18 به صورت 3.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 509.66 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 39.49 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 138 مترمربع ( هر طبقه 46 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.75 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.85 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 2.73 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 2.5 متر مربع بدلیل احداث 2 عدد 
انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

.است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت  -

.عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70 % ......................سطح اشغال استفاده شده  85.59
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت خانم طاهره رهنما  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف ودر طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 33.37 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه 
به مساحت 0.49 مترمربع ، انباري مازاد بر پنج مترمربع  بمساحت 2.36 مترمربع ، 

توسعه راه پله به بام بمساحت 6.96 مترمربع و احداث اتاق در زیر شیروانی بمساحت 
20 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,369,824,000(یک میلیارد 
و  سیصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 164.76  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/27 1/99/34849 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
  علی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/198 مورخ 1397/07/11 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 570/47 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 133/48 متر مربع (هر طبقه 33/37 متر -1

مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات بمساحت 1/96 متر مربع -2

(هر طبقه 0/49 متر مربع)
((عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر))

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/36 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3
مربع در همکف

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
توسعه راه پله به بام بمساحت 6/96 متر مربع - احداث اتاق تأسیسات در زیرشیروانی -4

بمساحت 20 متر مربع
%سطح اشغال مجاز 55% - سطح اشغال موجود 71/35

بمساحت 1/90 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 3/33 متر مربع کسري حد 
.نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/22 1/99/34852 تجدید 
نظر

رشت-گلسا
ر-پستک-ك

وي 
طالقانی-جن
ب گاوداري 

جوانمرد
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در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-39547

 مورخ 1399.03.17 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 3 ارزش معامالتی ، بمبلغ 1,409,022,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  نه میلیون و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 296.37  3
 

1800000  , 1395
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده توسط متقاضی بصورت دو قطعه زمین متصل به هم بامساحت هاي 
1213.82 مترمربع و 1198.67 مترمربع داراي اعیان بدون مجوز به صورت یک باب خانه 

ویالیی به سطح 53.26 مترمربع و آالچیق به سطح 37.85 مترمربع و دیوارگذاري به طول 
.205.26 متر با قدمت سال 95 میباشد. یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

ملک در حریم شهر میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بروي 
***خط پروژه میباشد

برابر گواهی کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر در حریم شهر، خارج از محدوده قانونی فاقد 
سند رسمی ، کاربري  و طراحی معبر می باشد.مراتب با توجه جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از باببا توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 551,385,600(پانصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. ت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟ برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 551,385,600(پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  هشتاد و  

پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.13  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 1/99/34853 بدوي علی آباد  
-کوچه  
هاله-بن 

 بست ناصح
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکت و سقف و فاقد 
سربندي که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/291 مورخ 1398/10/12 و بصورت 3 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 583.5 
مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر 

: می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت  17.88  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  21.38  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  21.38  مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت  21.38  مترمربع -4

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 0.11 مترمربع-5
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.09 درصد و سطح اشغال مجاز  65.25 

.درصد و سطح اشغال اجرائی  75.05 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

220

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970903305244 مورخ 1397/12/01 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که طی 
نظریه شماره 145893 مورخ 98/8/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، 
بهداشتی و شهرسازي مورد تایید قرار نمی گیرد که با ابالغ نظریه کارشناسی به مالک 

و اعتراض وي مراتب به هیات کارشناسی ارجاع که طی نظریه شماره 30901  مورخ 
99/3/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، با استدالل صورت گرفته اصول فنی ، 
بهداشتی و سطح اشغال ، تطابق کاربري مورد تایید قرار میگیرد ، لذا با توجه به 

تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کابري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمیگردد که مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض راي بدوي ، راي 

به جریمه معادل 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1393 نسبت کلیه تخلفات 
به مساحت 676.8 متر مربع به مبلغ 6,769,164,000(شش میلیارد و  هفتصد و  شصت 
و  نه میلیون و  یکصد و  شصت 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 676.8  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/34854 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی اباد  
جنب بانک 

صادرات 
انتهاي ك 

الهیاري-سم
ت راست

1-2-10206-81-1-0-0 221

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ضمن نقض راي بدوي ، راي 

به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  222,936,000(دویست و  
بیست و  دو میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 132.7  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 91 مورخ  92/04/24 به صورت 4  

طبقه و زیر شیروانی در 12 واحد مسکونی با زیر بناي 1210 مترمربع می باشد. عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و از بابت گزارش اولیه به صورت حدودي ( با توجه به شاکی 

: داشتن پرونده ) به شرح ذیل
خارج از عمق 60% به طول 7.6 متر /--

افزایش بنا در همکف به سطح 125 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم  به سطح 500 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--

احداث یک طبقه مازاد به سطح 354.70 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
اجراي سقف با مصالح پلی استایرن و تیرچه بجاي تیرچه و بلوك /--

132.70مترمربع ------------------تبصره 7 /--
.داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ  1393/07/19 مبنی بر تخریب بنا می باشد

*********************************************************
**********************************

حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 84.27 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح  270.57 مترمربع ( هر طبقه 90.19  -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 122.19 متر مربع ( که از این مقدار به سطح 32 متر  -3

مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه چهارم می باشد)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 171.98 متر مربع در طبقه پنجم که قسمتی از آن به  -4
سطح 86.07 متر مربع به صورت دوبلکس با واحد شماره 10 در طبقه چهارم بوده و نیز  به 
سطح 85.91 متر مربع آن تبدیل بام شیروانی به تراس روباز که با راه دسترسی از واحد 

احداثی مذکور می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.22 مترمربع و  -5

طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.88 متر مربع ( هر طبقه 1.22 مترمربع )
توسعه بنا به صورت افزایش سطح انباري در زیر شیروانی به سطح 21.69 متر مربع که  -6
قسمتی از آن کاهش سطح راه پله به بام و افزودن به بناي انباري در زیر شیروانی می باشد

کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 12 به 11واحد -7
در زمان صدور پروانه به سطح 132.70 متر مربع از خارج از تراکم استفاده نمودند. (  -8
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تبصره 7 )
سازه اجرایی از همکف الی طبقه چهارم به صورت اسکلت بتنی و طبقه پنجم به صورت  -9

اسکلت فلزي اجرا گردیده است
داراي مابه التفاوت مازاد بر مساحت انباري مجاز در زیر شیروانی ( 5 متر مربع ) به سطح  -10

17.79 متر مربع می باشد که در بند 6 (توسعه انباري ) لحاظ گردیده است.))
تغییرات جدیدي مشاهده نگردیده

مراتب با توجه به رأي دیوان عدالت اداري بشماره 9709970903305244 مورخ 1397/12/01
 و تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 1/98/21619 مورخ 1398/04/18 جهت بروزرسانی 

.گزارش بحضور تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و اینکه اعتراض شهرداري در مهلت 
مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مردود می باشد،بنابراین ضمن نقض راي بدوي، در 

خصوص احداث سه باب مغازه و طبقه اول تجاري ،  به استناد تبصره 4 راي به اخذ 
جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 178932   

مورخ 98/10/3 معادل 1,701,200,000(یک میلیارد و  هفتصد و  یک میلیون و  دویست 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 85.6  0
 

3300000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/34856 تجدید 
نظر

گلسار خ 
استاد معین 
خ 20متري 
گاز روبروي 
درب ورودي

1-1-10189-91-1-0-0 22
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 495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی که وضع موجود مشتمل بر ساختمان دو طبقه (همکف و اول ) با اسکلت فلزي در سه 
.واحد تجاري بوده و از بابت آن مجوزي ارائه نگردید.مغازه ها در مرحله بهره برداري میباشد
طی بررسی صورت گرفته و مقایسه نقشه هاي موجود در پرونده و گزارش کارشناس  قبلی، 

:تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل اصالح میگردد
مغازه ها به ترتیب از حد شرق به غرب؛

مغازه اول به سطح حدودا 20.80 مترمربع-1
مغازه دوم به سطح حدودا 12 مترمربع-2

 مغازه سوم به همراه راه پله به سطح حدودا 10 مترمربع-3
طبقه اول به سطح حدودا 42.80 متر مربع که به همراه مغازه سوم به صورت یک واحد -4

.تجاري میباشد
.واحد کسري پارکینگ تجاري دارند 3 -5

ضمنا داراي سوابق شکایت ساختمان مجاور (جنوبی) در واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/05/19 به سطح 1.81 مترمربع در تعریض معبر 20 

.متري واقع گردیده است

مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-46007-1397 مورخ 97/03/12 کمیسیون ماده صد 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9809970902806035 مورخ 1398/11/07 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب 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 

33707 مورخ 99/3/7 ثبت اتوماسیون شهرداري اصول فنی ، 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 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص کلیه تخلفات 

به مساحت 52/01 متر مربع به مبلغ 436,884,000(چهارصد و  سی و  شش میلیون و  
هشتصد و  هشتاد 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 52.01  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 1/99/34857 رسیدگ
ي 

 مجدد

شهرك ش  
بهشتی  بعد 
از بوستان 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/295 مورخ 97/09/28 به صورت 3 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 528.35 مترمربع 
.میباشد

از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 23.35 مترمربع و در طبقه اول به سطح 30.36 مترمربع  
(که از این مقدار 1.70 مترمربع عدم رعایت پخ در طبقه اول ) داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي جریمه از بابت اضافه بنا و تخریب کنسول رو به شارع 
.میباشد

حالیه مشاهده گردید حکم تخریب اجرا گردیده است لیکن با ادامه مراحل ساخت با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
مابه التفاوت کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.03 -1

مترمربع و در طبقه اول به سطح 7.23 مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 56.48 مترمربع (هر طبقه 28.24 مترمربع) -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 15.30  -4

مترمربع (هر طبقه 7.65 مترمربع)
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 146.38مترمربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.09 مترمربع -6

به سطح 0.56 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7
در زیرشیروانی دارد

.سطح اشغال مجاز پروانه 69.67 درصد و سطح اشغال موجود 86.32 درصد میباشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

------------------
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.از بابت موارد مذکور داراي پرونده مختومه میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شماره ش ر - 32276 مورخ 1399/03/03 شهرداري مبنی بر سهو قلم 
در عدم درج مبلغ جریمه در راي شماره 1/99/34540 مورخ 1399/02/22 صادره از 
ناحیه این کمیسیون با توجه به مفاد نامه و مالحظه سوابق ، ضمن پذیرش به تجویز 

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ جریمه در بند 2 راي بدوي به شماره 
1/98/34116 مورخ 1398/12/17 مبلغ 5,285,851,200(پنج میلیارد و  دویست و  

هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال , با حفظ مفاد 
سایر مندرجات در راي بدوي اصالح و عینا تایید میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي 

اصلی بدون رونوشت راي تصحیحی ممنوع است .

جریمه 524.39  3
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/03/24 1/99/34866 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

0-0-1-60-10039-1-1  گلسار 100 22
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/370 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
زیربناي 1130/84 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و 

: بابت
((1-اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 208/08 متر مربع (هر طبقه 104/04 متر مربع)

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 286/16 متر مربع (هر طبقه 71/54 متر مربع )-2
احداث طبق ششم  (به کسر راه پله پروانه ) بمساحت 218/02 متر مربع همچنین تبدیل -3

راه پله به مسکونی بمساحت 7/71 متر مربع مجموعا` بعنوان طبقه مازاد
(توضیح اینکه قسمتی از زیربناي فوق بمساحت 54/06 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف 

اختصاصی میباشد.)
حذف انباري در زیرشیروانی همچنین کاهش مساحت راه پله و راهرو بمساحت 14/37  -4

متر مربع
توضیح اینکه بام اجرا شده قسمتی بصورت تخت (بام تهرانی) بمساحت 50/96 متر مربع و 

.مابقی بصورت شیروانی میباشد
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 2/60 متر مربع و -5

طبقات بمساحت 27/55 متر مربع (هر طبقه 5/51 متر مربع )
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 50% -سطح اشغال موجود 83/31
بمساحت 64/37 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است.))
داراي رأي اصالحی تجدید نظر بشماره 34866/99/1 مورخ 24/03/1399 (بابت طبقه مازاد  

.قلع بنا و بابت باقی موارد محکوم جریمه) میباشند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

(ضمنا` جدول کاربري ها به جهت اخذ عوارض درآمدي اصالح گردید.)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر به موجب راي وحدت رویه شماره 576 مورخ 

71/4/13 و نیز باستناد تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مطب پزشکان که 
براي عرصه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده قرار می 
گیرد تجاري محسوب نمی شود و نیز به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان 
و صاحبان حرف وابسته استفاده از ساختمان مسکونی به عنوان مطب و حرف وابسته 

بالمانع بوده و لذا ضمن نقض راي بدوي  و تجدید نظر،قابل جریمه کردن بعنوان 
ساختمان تجاري نمی باشد.

ردتخلف 141.04  0
 

850000  , 1390 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/04/07 1/99/34867 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید  
قلی پور 
کوچه 

وحدت رابط 
و حدت

1-1-10340-8-1-0-0 22
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی براساس سند بصورت ساختمان مسکونی قدیمی بصورت 
مفروزي سال74داراي بالمانع1/33/106387-89/9/1 وبرابر خط پروژه شماره1572بصورت10
متري وحدود41 مترمربع از عرصه واعیان ملک در تعریض میباشد.حالیه مالک پس از اخذ 
مجوز تعمیرات جهت بناي مسکونی قدیمی درحد نازك کاري ،اقدام به تعمیرات وبازسازي 

کلی بناي موصوف نموده وازکل بنا بسطح69/04مترمربع بصورت کلینیک دامپزشکی 
استفاده نموده و قسمتی از بناي موجودبسطح16مترمربع بصورت داروخانه دامپزشکی تبدیل 
شده  و احداث زیرشیروانی بسطح 40مترمربع بصورت انباري درحد تراکم صورت پذیرفته که 

ازاینمقدار بسطح3/5مترمربع بصورت پله بوده  وحالیه تقاضاي عدم مسیر پالك فوق را 
...دارند .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

=============
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و تکمیل فرم تحلیل بدون بازدید بوده که درصورت 

..ارائه مدارك و نقشه برداري برداري وضع موجود قابل به بررسی مجدد خواهد بود
سایر سایر 340.8 3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/03/21 1/99/34870 تجدید 

نظر
 

گلسار-بلوار 
سمیه خ 
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده باتوجه به بازدید میدانی  و نقشه برداري وضعیت موجود بصورت یک باب 
ساختمان در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت و سقف  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 287 مورخ 94/12/22 به صورت 5 طبقه برروي پیلوت در 5 واحد مسکونی و انباري 

.در زیر شیروانی با زیربناي کلی  1257.75 مترمربع صادر گردیده است
ملک فوق الذکر داراي شکایت از همسایه ضلع شمالی و ضلع غربی نیز بوده که از بابت ضلع 
.غربی داراي رضایت نامه ثبتی  به شماره ثبت دبیر خانه 175781 مورخ 98/09/28 می باشد
از  بابت تخلف صورت گرفته در مرحله پی سازي به متراژ تقریبی 25 متر مربع در همکف  
داراي راي کمیسیون بدوي مبنی به اعاده به مدلول پروانه  به شماره 1/97/27248 مورخ 

.97/12/04 می باشد
: از بابت تخلفات به شرح ذیل

احداث سایبان در قسمتی از حیاط خلوت مشاعی حد شمالی و جنوبی به مساحت 12.92  -0
مترمربع . ( سایبان حد شمال 9.47 مترمربع و سایبان حد جنوب 3.45 مترمربع .)

. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت   2 مترمربع -1
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  اول  به مساحت  20.85 مترمربع  -2
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم به مساحت   17.40 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  سوم  به مساحت   17.4مترمربع -4
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  چهارم به مساحت  17.4مترمربع -5

بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم  به مساحت تقریبی 43.05 مترمربع  که از این مقدار   -6
.به مساحت 25.65 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب ساز در طبقه پنجم می باشد

. احداث طبقه مازاد درطبقه ششم به مساحت 217.4 مترمربع -7
داراي بناي مازاد برتراکم ( تبصره ماده 7 ) در زمان صدور پروانه به مساحت 195.15  -8

مترمربع ( 25.53 مترمربع در همکف و 169.62 مترمربع در طبقات ) می باشد که به عنوان 
.تخلف ساختمانی محسوب می گردد

کاهش  مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -9
مساحت 21.98 مترمربع می باشد.((  همکف به مساحت 1.68 مترمربع و طبقات به مساحت 

 ((. 20.30 مترمربع ( هر طبقه 4.06 مترمربع
داراي بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 1.32 مترمربع  -10

.می باشد
با توجه به احداث بناي مفید باالي 180 مترمربع براي هر واحد مسکونی  و  نیاز به تامین دو 
واحد پارکینگ براي هر واحد  ،کال نیاز به تامین 12 واحد پارکینگ مسکونی می باشد که 
حالیه با توجه به تامین 9 واحد پارکینگ در پیلوت  ، در صورت تایید سایبان ، 3 واحد 
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کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم تایید سایبان ، 6 واحد کسري پارکینگ 
.مسکونی تعلق می گیرد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
..سطح اشغال زمان پروانه 57.11 درصد و سطح اشغال موجود 59.22 درصد می باشد

.داراي راي شماره 1/99/38261 مورخ 1399/11/04 کمیسیون تجدید نظر ماده صد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض 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 به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  ،برابر بند19

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 در خصوص تراکم 
اعطایی ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1,619,116,800(یک میلیارد و  ششصد و  نوزده میلیون و  
یکصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 240.94  2
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/03/24 1/99/34889 تجدید 
نظر

گلسار - خ  
169  

1-1-10152-138-1-0-0 22
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح  اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 22.87 مترمربع، اضافه بنا در طبقات  سوم تا پنجم (هر طبقه) به مساحت 
46.02مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید ( در هرطبقه)  به 
مساحت 1.47 مترمربع و احداث طبقه مازاد ( طبقه ششم) به مساحت 258.32 
مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد  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 4,271,500,800
(چهار میلیارد و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد) ریال  

تائید و استوار میگردد

جریمه 423.76  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان  ساختمان در مرحله نازك کاري  که  داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 359 مورخ 27/12/94 و تمدید پروانه به شماره  36589 مورخ 96/12/22 بصورت 5 

..طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5 واحد مسکونی می باشد
ازبابت تخلفات در مرحله طبقه همکف و اول و دوم ،  داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 

.صد به شماره 1/97/26225 مورخ 97/08/01  مبنی بر جریمه  می باشد
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
از بابت تخلفات به شرح زیر در مرحله سفت کاري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد که 

ازبابت آن داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/34889 مورخ 
1399/03/24 و مبنی بر جریمه در همکف و طبقات و همچنین تخریب طبقه مازاد هفتم ( 

.دوبلکس فوقانی طبقه ششم ) می باشد
. بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز درهمکف بسطح 0.1 مترمربع-1
  .  بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 22.87 مترمربع-2
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم بسطح 46.02 مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم بسطح 46.02 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم بسطح 46.02 مترمربع-5

. احداث طبقه اول  مازاد در طبقه ششم بسطح 258.32 مترمربع -6
. احداث طبقه دوم مازاد در طبقه هفتم بسطح 224.95 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
درطبقات سوم و چهارم و پنجم  هرکدام  بسطح  1.47 مترمربع که جمعا بسطح 4.41 

.مترمربع می باشد
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت  -9

.240.94 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.حداقل عرض راه پله 1.1 متر رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد و سطح اشغال مورد استفاده زمان صدور 
.پروانه 53.41 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می باشد

الزم به ذکر است که طبقات ششم و هفتم بصورت دوبلکس و در یک واحد مسکونی می 
.باشد

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------
الزم به ذکر است که باتوجه به توضیحات فوق الذکر و آخرین راي تجدید نظر کمیسیون ماده 
صد به شماره 1/99/34889 مورخ 1399/03/24 ، طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم 
) داراي راي تخریب می باشد که متقاضی بعد از آن داراي راي دیوان عدالت اداري و مبنی بر 

.ورود شکایت و الزام کمیسیون ماده صد مبنی بر رسیدگی مجدد را دارند
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و باتوجه به آخرین نقشه 

  :برداري وضعیت موجود داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه بناي همزمان ساز طبقه پنجم به مساحت 12.80 مترمربع ( عدم رعایت یک متر  -1

عقب ساز )
احداث طبقه مازاد در طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم )  به مساحت 215.57  -2

.مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.59 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 5.26 مترمربع . ( در سطح زیر شیروانی خالفی  -3

مشاهده نشده است.)
سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد  و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 15991 مورخ 99/2/10 ثبت اتوماسیون اداري، 
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 83,328,000
(هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 268.8  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/34928 تجدید 
نظر

زمینهاي  
آزادگان  
فالحتی

1-2-10350-1-1-0-0 22
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها ،ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي خارج تراکم بااعمال  ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
2,118,230,000(دو میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  دویست و  سی هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 273.32  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

درخصوص یک واحد کسري پارکینگ مندرج در راي بدوي با توجه به گزارش 
کارشناسی مورخ 98/11/17 و اصالح نقشه ها و تامین پارکینگ مورد نظر،ضمن نقض 

راي بدوي ،کسري پارکینگ منتفی اعالم میگردد.

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراماً مکان بازدید شده ، داراي سوابق گزارش به شرح ذیل می باشد
(( برابر خط عادي (نسقی) عرصه حدوداً بمساحت 128 مترمربع که مالک بدون دریافت 

مجوز اقدام به احداث  بنا بصورت 4طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی که طبقات 2و3و4
: بصورت یک واحد میباشند ، به شرح ذیل نموده است

با توجه به کاربري ملک  که درهمکف بمقدار 89.60 مترمربع داخل تراکم و مقدار 17.13 -
 مترمریع خارج تراکم

در طبقات مجاز 1-2 بمقدار179.20مترمربع داخل تراکم و مقدار34.26مترمربع خارج  -
 تراکم

دوطبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 106.73 مترمربع و طبقه چهارم بسطح 115.20 مترمربع  -
که ازاین مقدار بسطح 8.47 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع داشته

داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -
. مصالح بتنی وقدمت سال 97 -

ضمنآ باستناد  خط پروژه  13 مورخ 98/02/14 به  کوچه 8متري متصل وفاقد عقب نشینی 
میباشد.))

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1398/09/24 مبنی بر تخریب 
.بنا می باشد

****************************************************
الزم به توضیح است متقاضی با توجه به نقشه هاي معماري اصالحی ارائه شده نسبت به 

جانمایی پارکینگها ( تامین 3 عدد پارکینگ ) اقدام نمودند که با توجه به نقشه هاي جدید 
.کسري پارکینگ منتفی می گردد

 .حالیه درخواست بررسی مجدد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

22
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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.لذا با توجه به اعاده به وضع قبل طبقه مازاد ، افزایش واحد ازچهار به هشت 

واحد پذیرفته می گردد . 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1399/03/24 1/99/34931 بدوي گلسار خ  
126 ك 
سبزینه 
 چهار

1-1-10519-2-1-0-0 22
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,907,496,000(یک میلیارد و  نهصد و  هفت میلیون و  چهارصد و  
نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/03/24 1/99/34931 بدوي گلسار خ  
126 ك 
سبزینه 
 چهار

1-1-10519-2-1-0-0 22
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 397 مورخ 
1394/12/27و تمدید پروانه 1396/12/28 با استفاده از سقف تراکم اعطائی بسطح 141.19
متر مربع و با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه چهارم  بصورت چهار  طبقه روي پیلوت با 
زیربناي 852.70 متر مربع در چهار واحد مسکونی صادر شده که قبآل در حد قالب بندي 
ستون طبقه اول بابت اضافه بنا در همکف یسطح 53.87 متر مربع و اضافه در طبقه اول 

بسطح 53.87 متر مربع و سقف تراکم اعطائی زمان صدور پروانه (تبصره 7 ) بسطح 141.19 
متر مربع داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/07/17 مبنی بر جریمه می باشد  

حالیه  عملیا ت ساختمانی در حد 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 با احتساب احداث سایبان در حیاط خلوت  جهت تامین پارکینگ  -1
 بسطح حدود 4.21 متر مربع

 کاهش  بنا در طبقه اول بسطح 1.2 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات دوم الی سوم 105.34 متر مربع (هر طبقه  بسطح حدود  52.67متر  -3

مربع )
اضافه بنا در طبقه  چهارم بسطح حدود  75.37 متر مربع که از این مقدار بسطح  22.7  -4

 متر مربع بدلیل عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه پنجم  بسطح حدود  -5

 221.07 متر مربع
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 47.33 متر مربع-6

اضافه بنا بصورت احداث  پنج باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در همکف بسطح 5.27 متر -7
مربع و همچنین احداث  پنج باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 25.09 
 متر مربع در مجموع داراي انباري مازاد بر پنج متر مربع بسطح 30.36 متر مربع  می باشند
اضافه بناي ناشی از  کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع بسطح  -8

 (2.81متر مربع ( 0.66+0.17*4
تعداد واحدهاي مسکونی از چهار واحد به 10 واحد افزایش یافته است  با توجه به جلسه  -9

کارگروه فنی مورخ 1397/12/26 که پیوست می باشد با اخذ عوارض درآمدي جهت دو جفت 
پارکینگ تزاحمی تعداد نه واحد پارکینگ  مورد تائید می باشد لذا تعداد یک واحد کسري 

پارکینگ دارد
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 

 .1399/03/19جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
بابت موارد فوق نیز داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/99/34931 مورخ 

22
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



1399/03/24 می باشد تقاضاي صدور راي تجدید نظر را دارند  مراتب  جهت دستور بعدي 
 تقدیم میگردد

با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد  که اعالم شده  ************
سایبان در محل موجود نمی باشد طی بازدید مجدد انجام شده اعالم می گردد  سایبان 

مذکور از جنس فلزي در حیاط خلوت غربی بر روي نماي غربی اجرا شده بود که پوشش روي 
 آن جمع آوري شده است    مراتب  جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد برابر تصاویر پیوست سایبان فلزي با پوشش سقف حلب  **********
در حیاط خلوت غربی مجددا  احداث شده است   مراتب  جهت دستور بعدي 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 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  
319,154,000(سیصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال تایید می 

نماید.

جریمه 35.86  2.5
 

3560000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/03/25 1/99/34941 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ78
  

1-1-10046-46-1-0-0 230

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وبا توجه به نظریه کارشناسی شماره 
181632 مورخ 1398.10.07 ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 68,280,800(شصت و  
هشت میلیون و  دویست و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 9.59  2
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 32 مورخ 1396/05/11 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 676/39 

متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و در مرحله اتمام 
.فونداسیون پروانه مرحله دوم بشماره 315873 دریافت نموده اند

:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/76 متر مربع-1

توضیح اینکه در همکف اتاق تأسیسات در حیاط (2 متر حیاط خلوت حد شمال) بمساحت 
.9/59 متر مربع احداث گردیده در حالی که زیربنا در همکف کاهش یافته است

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 13/38 متر مربع (هر طبقه 4/46 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 23/01 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/40 متر مربع و در -4
طبقات 19/08 متر مربع (هر طبقه 6/36 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
.توضیح اینکه حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

230

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 44.1 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و دوم، 

هر طبقه به مساحت 41.23 مترمربع، تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی 
به مساحت 138.76 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.56 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 2,060,570,000(دو میلیارد و  شصت میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 265.88  2.5
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/08 1/99/34942 بدوي پستک   
کوي 

طالقانی 
کوي اساتید 
انتهاي بن 
بست 6 
 متري

1-1-10440-104-1-0-0 231

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 3 واحد مسکونی، با توجه به 
تامین پارکینگ هاي مورد نیاز، راي به ابقاء سه واحد مسکونی صادر می شود.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 404 مورخ 
96/12/28 به صورت 2 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی  شامل 2 واحد مسکونی که 

به شماره 349599-98/06/27پروانه فوق  اصالح شده و داراي مجوز با زیر بناي 483.11 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 

اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز70% ---------- مورد استفاده 86.63 -
اضافه بنا در همکف به سطح 44.10 مترمربع -

 تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی بسطح 138.76 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  82.46 مترمربع ( هر طبقه 41.23 مترمربع ) -

. افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از دو به سه واحد که رعایت پارکینگ گردیده است-
کاهش  بنا در زیرشیروانی بسطح 5.13 مترمربع با توجه به حدف راهروي دسترسی به   -

 زیرشیروانی
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 2 بسطح 0.56  -

مترمربع (عرض موجود راه پله در هر طرف 1.10 می باشد )
.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  واحد که رعایت پارکینگ  گردیده است -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

231

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 426,636,000(چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  سی و  
شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.79  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/17 1/99/34944 بدوي فاز دوم 
معلم 

-خیابان 
نبوت -نبش 

نبوت 7

1-2-10183-76-1-0-0 23
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/115 مورخ  98/5/14 با زیر بناي کل  795.9 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.03 مترمربع که  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 73.64درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 75.98 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 18.52مترمربع ( هر  -2
طبقه 4.63 متر مربع)

 تبدیل آفتابگیر ( سایبان) طبقات جمعاً بسطح 28.8 متر مربع به مسکونی -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 3.44 متر مربع ( هر طبقه 0.86متر مربع 

(
.زیر شیروانی بسطح 12.37 متر مربع کاهش یافته است -5

.رعایت پارکینگ می گردد -6
.رعایت فضاي باز و  فضاي سبز نمی گردد -7

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

عملیات به اتمام رسیده است ***

23
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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 519,523,200(پانصد و  نوزده 

میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 51.54  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/02 1/99/34950 بدوي گلسار - 
خیابان 142

- کوچه 
واحدي - 
 فرعی دوم

1-1-10058-554-1-0-0 23
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/90 مورخ  98/4/20 با زیر بناي کل  600.24 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري و 
بدون اجراي سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح 

:زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.3 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 73.34 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 
.79.97 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 36.9 مترمربع ( هر  -2
طبقه 12.3 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.34 مربع ( هر طبقه 0.78 متر مربع )

بام بصورت مسطح ( بام تهرانی) اجرا گردیده که با توجه به 3 طبقه مالک ملزم به اجراي  -4
سربندي بوده که هنوز سربندي انجام نگرفته است و مالک با درخواست به شماره اتوماسیون 
.227422 مورخ 98/12/12 در خواست اجراي بام سبز مطابق نقشه و تصویر پیوست را دارند

.رعایت پارکینگ می گردد -5
.رعایت فضاي باز  و  فضاي سبز نمی گردد-6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد
داراي تبدیل پیش آمدگی بصورت تراس آفتابگیر بسطح 18.57 متر مربع در طبقات  ***

.بوده که در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد گزارش نگردیده است
.ضمناً شیروانی تاکنون اجرا نگردیده است ***

23
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.41 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم، هر طبقه به مساحت 37.97 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 

19.08 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 24.25 مترمربع، مازاد انباري به 
مساحت 3.06 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 1,534,764,000(یک میلیارد و  پانصد و  سی 

و  چهار میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 182.71  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 1/99/34954 بدوي بلوار نماز-  
خیابان  

استاد معین 
- بن بست 

بنفشه

1-1-10224-274-1-0-0 23
4

در خصوص  افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 6 واحد، با توجه به تامین 
پارکینگ هاي مورد نیاز، راي به ابقاء شش واحد مسکونی صادر می شود.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/26مورخ 98/03/11 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 813.11 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 22.41 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 113.91 مترمربع (هر طبقه 37.97 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 18.67 -4

مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 24.25 مترمربع -5

.افزایش واحدها از 5 به 6 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد -6
به سطح 3.06 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7

در زیرشیروانی دارد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 68.02 درصد و سطح اشغال موجود 81.58 درصد میباشد 
.داراي کسري فضاي باز به سطح 51.58 مترمربع میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

***.مشمول عوارض یک واحد کسري پارکینگ درآمدي ناشی از تزاحم می شود
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

23
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 ضریب2  برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1000000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/06 1/99/34963 بدوي گلسار یاس  
بن بست 
پور مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 23
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 70,800,000(هفتاد میلیون و  هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.6  3
 

1000000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/34963 بدوي گلسار یاس  
بن بست 
پور مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 23
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی  ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 609 مورخ87/10/28 که بصورت 2 طبقه به انضمام زیرشیروانی ( 

مسکونی ) بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.80 مترمربع صادر شده 
. است

از بابت تخلفات در همکف و طبقات و تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه کامل و احداث طبقه 
مازاد دیگر برروي آن داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن آراي کمیسیون 

ماده صد ( بدوي و تجدید نظر) مبتی بر جریمه درهمکف و طبقات و همچنین  تخریب طبقه 
:4 و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت12.30 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات به مساحت 47.80 مترمربع -2 

تبدیل زیرشیروانی به مساحت109.50  مترمربع به یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح  -3
تفصیلی به مساحت 175  مترمربع که از این مقدار به مساحت46.55 مترمربع مابه 

التفاوت1/2و به مساحت 65.50 مترمربع مازاد بر آن می باشد
 یک طبقه دیگر مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی به مساحت 148.90 مترمربع -4 

 ادامه راه پله و آسانسور به پشت بام به مساحت16.40 مترمربع  -5
 تغییر اسکلت بتنی به فلزي -6

=============================
========

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق بوده که با توجه به گواهی واحد خالف ، متقاضی ازبابت 
.جریمه در همکف و طبقات به استثناء طبقه چهارم داراي سوابق و پرداخت جریمه می باشد

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970902800678 مورخ 1397/02/02 حکم به ورود شکایت و ضمن نقض راي کمیسیون 

.الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد را صادر و اعالم می دارد
حالیه با توجه به بازدید مجدد میدانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 

:التفاوت و به شرح زیر می باشد
. احداث 6 باب انباري در حیاط خلوت به مساحت 18.12 مترمربع -
  . اضافه بناي همزمان ساز در همکف  به مساحت 10.12 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول و دوم و سوم به مساحت 4.23 مترمربع .( هر طبقه 1.41 مترمربع  -
(. 

. اضافه بناي همزمان ساز راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.66 مترمربع -
 داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  بسطح 1.71 مترمربع -

23
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید درطبقات 1-3 هر طبقه بسطح   -
  3.37 مترمربع بمساحت 10.11 مترمربع

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستورمقتضی  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
537,969,600(پانصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 53.37  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/34965 بدوي بلوار نماز   
نبش کوچه 
فنی و حرفه 

اي

1-1-10436-107-1-0-0 23
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده  ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/88 مورخ 98/4/19 بصورت چهار طبقه مسکونی  بر روي دو باب مغازه داراي بالکن با 

 .نضمام  زیرزمین یا پنج طبقه روي پیلوت با زیربناي 1194.67 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله پایان اسکلت میباشد.از بابت اضافه بنا در  زیر زمین به سطح 
45.3 متر مربع و همکف به سطح 17.79 مترمربع و طبقات 2 تا 5 به سطح 71.16 مترمربع 

.داراي سوابق و راي کمیسیون ماده 100 میباشد
.حالیه مجددا داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل میباشد

احداث یک طبقه مازاد به سطح 192.94 مترمربع -1
با توجه به اینکه طبقات برابر نقشه ارائه شده به صورت 2 واحد مسکونی  (طبقه 2 یک واحد 
با زیر بناي کمتر از 180 مترمربع و طبقات 3 و 4 و 5 و 6 به صورت یک واحد با راه پله داخلی 

که تاکنون اجراء نگردیده با زیر بناي بیش از 180 مترمربع )میباشد
فعال فاقد کسري پارکینگ میباشد لیکن بررسی تعداد کسري پارکینگ ها پس از اجراي راه 

.پله داخلی قابل اعالم است
 %سطح اشغال مجاز همکف 75% ..................... سطح اشغال استفاده شده 82.23

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/12/02 مبنی بر پراخت 
.جریمه نقدي می باشد

********************************************************
سایر موارد تخلف پس از دیوارچینی و ارائه نقشه برداري از سوي مالک متعاقباً قابل بررسی 

.خواهد بود
حالیه متقاضی درخواست فک پلمب را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر تراکم، 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,421,875(چهارده 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید و در خصوص عدم رعایت نورگیر مقرر گردید 
شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 35.5  2.5
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/34968 بدوي میدان 
سرگل-خیاب

ان 
نبوت-بعد 
از نبوت 10

-جنب 
خشکشویی 

امیر

1-2-10337-76-1-0-0 23
7

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 به شماره نظریه 
42423 مورخ 99/03/20  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

1,331,688(یک میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار و  ششصد و  هشتاد و  هشت) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 81.95  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت عرصه 72.50 مترمربع می باشد. برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 

عرصه وضع موجود 81.95 مترمربع میباشد.در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به 
***انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 99/02/10 از حد غرب متصل به خیابان 16 متري و 
.فاقد عقب نشینی میباشد

از بابت اعیان موجود به صورت یک باب خانه دوبلکسی به مساحت 117.45 مترمربع و با 
.قدمت سال 79 فاقد سوابق میباشد

حداقل ابعاد مجاز پاسیو جهت نورگیري اتاق خواب رعایت نگردیده ضمنا حداقل فاصله  
مجاز پنجره تا پالك مجاور از یک سمت رعایت نگردیده است ( مقدار این فاصله از1.10 تا 

.2.70 متر متغیر میباشد)
. به سطح 81.95 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد

.سطح اشغال مجاز برابر طرح تفصیلی 75% و سطح  اشغال موجود 94.81% میباشد
مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی  و با توجه به تایید استحکام طبقه مازاد 
به موجب نظریه کارشناس رسمی  بشماره 42290 مورخ 99/03/20،ضمن  نقض راي 

بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,723,313,600(دو میلیارد و  هفتصد و  

بیست و  سه میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 270.17  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/34969 تجدید 
نظر

ش ش  
بهشتی 

زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10461-20-1-0-0 23
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/291 مورخ 1396/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 532.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 29.71 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 89.13 مترمربع ( هر طبقه 29.71 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد به سطح 150.31 مترمربع ( که از این مقدار  به سطح 16.32  -
مترمربع تراس روباز می باشد )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
سوم جمعاً به سطح 1.02 متر مربع ( هر طبقه 0.34 متر مربع )

ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.25 متر متغیر می 
.باشد

.زیر شیروانی به سطح 10.21 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه 70% ...................... مورد استفاده 87.24

از بابت موارد فوق برابر راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1399/04/02 به جریمه 
نقدي در حق شهرداري محکوم گردیدند که نامبرده بصورت نقد و تهاتر اجراي حکم نموده و 

.پرونده مختومه گردید
*****************************************

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد

23
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر اضافه بناي 
تجاري به مساحت 1.37 مترمربع و تبدیل 2 باب مغازه به 4 باب به مساحت 112.41  
مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه تکمیلی کارشناسی به شماره 57290 
مورخ 99/04/08  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی 

به مبلغ 8.211.200.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,642,240,000(یک میلیارد و  

ششصد و  چهل و  دو میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 115.15  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/21 1/99/34975 بدوي استاد سرا  
روبروي ك 
 ملکوتیان

1-2-10030-36-1-0-0 23
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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات  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 ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,813,056,000(یک میلیارد و  هشتصد و  سیزده میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 215.84  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      540    مورخه       
97/12/29       می باشد که بصورت 4   طبقه   بابالکن تجاري وزیرشیروانی بصورت انباري 

 روي پیلوت   در  4  واحد مسکونی
ودوواحد تجاري بسطح 112/41 مترمربع و بازیربناي کل   1030/01  مترمربع  صادر گردیده . 
عملیات ساختمانی در حد سربندي است وبرابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به زیربناي 

 : پروانه داراي
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 1/88    -1

. مترمربع
 . تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري بسطح 1/37  مترمربع -2
 .تبدیل دو باب مغازه به  چهارباب بسطح 113/78  مترمربع -3

براي چهار باب مغازه نیاز به چهار واحد پارکینگ بوده که عوارض کسري  تعداد دو واحد  -4
آن درزمان اخذ پروانه پرداخت گردیده ومجددا` داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري 

 . دارند
حذف بالکن تجاري وتبدیل آن به بناي مسکونی مازاد برتراکم بر طبقه اول بسطح   -5

 . 53/92  مترمربع
کاهش سطح راه پله درطبقه اول وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 3/81   -6

 . مترمربع
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 56/1  مترمربع -7

کاهش سطح راه پله درطبقات دوم الی چهارم بسطح 12/18مترمربع ( هرطبقه بسطح  -8
. 4/06 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات دوم الی چهارم بسطح 20/67  مترمربع ( هرطبقه  -9
 .6/89  مترمربع

افزایش بنا درزیرشیروانی بسطح 27/28  مترمربع وتبدیل راهرو به انباري بیش از 5  -10
مترمربع بسطح 40  مترمربع مازاد برتراکم . توضیح اینکه سطح اشغال مجاز با تشویقی عقب 

نشینی   61/9%  مورد استفاده 67/05% و
.  %تراکم طبقات با تراکم تشویقی عقب نشینی  244/36% مورد استفاده 279/6

ضمنا` باتوجه به اینکه درهمکف افزایش بنایی ندارند رعایت حد نصاب فضاي باز وفضاي سبز 
برابر ضوابط پروانه میگردد . همچنین بدلیل جابجایی راه پله سطح آن گاهش پیدا کرده 

 . وتغییري درعرض راه پله ایجاد نگردیده
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

23
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 
نماید.

سایر  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/05/26 1/99/34976 تجدید 
نظر

گلزاران 
خیابان گل 

سرخ قبل از 
کوچه 

گلریزان

1-2-10759-2-1-0-0 240

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
بابت احداث ساختمان دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر دو واحد مسکونی بدون مجوز 
شهرداري، 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 هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-68452 مورخ 99/04/22 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي،بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
47,092,100(چهل و  هفت میلیون و  نود و  دو هزار و  یکصد)  ریال صادر و اعالم می 

نماید. 

جریمه 151.91  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 997,270,000(نهصد و  نود 

و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 128.68  2.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرخط عادي یک قطعه زمین حذدودآ بسطح 105 مترمربع که براساس 
نقشه برداري عرصه بسطح 108.50 مترمربع  که داراي اعیان فاقد مجوز بصورت دوطبقه روي 

..پیلوت در دو واحد مسکونی که با قدمت سال 92 و با مصالح بتنی احداث نموده است
 سطح اشغال مجاز 70 درصد بوده -- که سطح اشغال اجرا شده 86.20 درصد

مساحت همکف وطبقات 1و2 هرکدام بسطح 93.53مترمربع که برابر تراکم گیري بشرح -
:.ذیل داراي داخل تراکم وخارج تراکم میباشد

 در همکف بسطح 75.95 مترمربع داخل تراکم  و بمقدار 17.58 مترمربع خارج تراکم -
در طبقات 1-2  جمعا بسطح 75.96 مترمربع داخل تراکم و مقدار 111.10 مترمربع خارج  -

..تراکم دارد
عدم رعایت عرض دومتر حیاط خلوت کاهش 2متر به 1.30متر (حدشمالی) و 1.57متر  -

 (حدجنوبی
..با توجه به جانمائی پارکینگ ها در نقشه برداري ارائه شده رعایت پارکینگ میگردد -

ضمنآ باستناد  خط پروژه 12 مورخ 98/11/12 حد غربی به کوچه 8متري متصل و فاقد عقب 
...نشینی میباشد

ملک مذکور داراي اخطاریه دبیرخانه کمیسیون ماده صد بشماره 173471 مورخ 98/09/25 
..میباشد

/. .مراتب جهت صدور دستورمقتضی  ارسال میگردد

240

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 6.01 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم، هر طبقه به مساحت 14.03، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 
همکف به مساحت 5.07 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 670,152,000(ششصد و  هفتاد 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.78  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/08 1/99/34982 بدوي پارك  
نیکمرام 

وحدت هاله 
دوم

1-2-10096-9-1-0-0 241

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/5مورخ 98/01/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1086.38 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 6.01 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.98 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 56.12 مترمربع (هر طبقه 14.03 مترمربع که از -3

این مقدار به سطح 7.82 مترمربع تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید مسکونی میباشد)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 12.36  -4

مترمربع (هر طبقه 3.09 مترمربع)
به سطح 3.31 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5

در زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.91 مترمربع

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
سطح اشغال مجاز پروانه 54.71 درصد و سطح اشغال موجود 64.37 درصد میباشد.(بدون  

احتساب سایبان و تراس آفتابگیر جنوبی)
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.با توجه به تزاحم پارکینگ ها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

241

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 108,000,000(یکصد و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/09 1/99/34987 بدوي گلزاران 
کوچه شهید 
محمدي بن 
بست اول 

سمت راست

1-2-10488-666-1-0-0 24
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص احداث اتاق در 

زیرشیروانی و تبدیل پیلوت به مسکونی، راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 110,073,600(یکصد و  ده میلیون و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد)  

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 76.44  1
 

1440000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1399/04/09 1/99/34987 بدوي گلزاران 
کوچه شهید 
محمدي بن 
بست اول 

سمت راست

1-2-10488-666-1-0-0 24
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه دهیاري به شماره 8029-1/1/10729
 مورخ 87/12/22 و گواهی پایانکار به شماره 1/1/3306-8029 مورخ 92/09/09 به صورت 2 

طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 262.80 مترمربع میباشد، حالیه با توجه 
:به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره اقدام به

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی به سطح 60.87 مترمربع ( که از این  -1 
مقدار4.28 مترمربع  توسعه بنا در حیاط خلوت میباشد.)

احداث اتاق در زیرشیروانی ( منضم به واحد طبقه دوم) و به سطح 15.57 مترمربع -2
با توجه به افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 3 واحد داراي 3 واحد کسري پارکینگ  -3

.میباشد
کاهش بنا در طبقات به سطح 1.16 مترمربع

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/12/13 به سطح 6.94 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض معبر 10 متري قرار دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار اصالحی جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 

.تقدیم میگردد
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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 12,556,800(دوازده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 8.72  1.5
 

960000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/03 1/99/35004 بدوي فاز دوم  
معلم میدان 

کوچکی 
نبش کوچه 

6

1-2-10697-16-1-0-0 24
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/365مورخ 
96/12/28 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 7 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 
با زیر بناي  1005.59مترمربع می باشد که از بابت افزایش بنا  برخالف مدلول پروانه و خارج 

از طول 60درصد و خارج از تراکم در حد اتمام اسکلت و شروع آجرچینی طبقات و فاقد 
: سربندي داراي سابقه گزارش تخلف بشرح  ذیل  می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 61.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 244.76  مترمربع ( هر طبقه  61.19  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.19 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم جمعا بسطح 8.76 مترمربع (هر طبقه 2.19 مترمربع )
. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه ازتراکم اعطایی استفاده ننموده اند.(تبصره 7) -
از بابت تخلفات فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات بوده و در مرحله صدور عدم 

. خالف می باشد
***************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده  از وضع موجود 
: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد

با توجه به عدم رعایت ضابطه زیرشیروانی و تغییر جانمایی انباري ها از وسط به غرب بام   -
مساحت زیرشیروانی  0.31 مترمربع کاهش یافته  و با توجه به عدم رعایت مساحت مجاز 

 . انباري بسطح 8.72 مترمربع مشمول مازاد بر تراکم می گردد
.مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا همکف و طبقات 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 251,248,400(دویست و  پنجاه و  یک 

میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.49  2
 

1220000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/35023 بدوي خ سعدي 
  ك فالحتی

1-2-10347-113-1-0-0 24
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 528 مورخ 
97/12/28به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 8 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1102.30 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري و شروع 
نماسازي می باشد و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 

: می باشد
 %سطح اشغال مجاز 60% ---------------- مورد استفاده 62.48 -

اضافه بنا در همکف بسطح 6.57 مترمربع که از این مقدار بسطح 1.73 مترمربع سایبان  -
 . متصل به اعیان با مصالح غیر همگن است

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح  31.76 مترمربع (هر طبقه 7.94مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم بسطح 0.16  -

مترمربع (عرض راه پله در هر طرف طبق نقشه 1.15 متر است )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 14.22مترمربع -.

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
.  رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد و در زمان پایانکار نیاز به جانمایی عملی دارد -
حالیه تقاضاي گوهی عدم خالف را دارند .   مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

24
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 139,557,600(یکصد و  سی و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هفت 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.69  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 1/99/35027 بدوي انصاري-اس
ماعیل 

آباد-پشت 
مسجد امام 
رضا-ك 8

-پ 6

1-1-10499-9-1-0-0 24
5

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 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 3 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/116 مورخ 98/05/14 و اصالح پروانه مورخ 98/09/02به صورت 3 
طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی و بازیربناي کل 415.74 

.مترمربع میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 3.53 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 21.12 مترمربع (هر طبقه 7.04مترمربع که از این  -2
مقدار 3.51 مترمربع پیش آمدگی رو به شارع میباشد)

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 1.56 مترمربع -3
به سطح 1.48 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4

زیرشیروانی
.افزایش واحدهاي مسکونی از 2 به 3 واحد که تامین پارکینگ گردیده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

24
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهدي خداپرست موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 13.83  

مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 107320 مورخ 

1398.06.23  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 1.867.050.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 373,410,000(سیصد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 13.83  0
 

3100000  , 1398 افزایش ارتفاع مغازه 1399/04/17 1/99/35028 بدوي پستک 
بعداز کوچه 

28

1-1-10402-82-1-0-0 24
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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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان  تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي بسطح 150 متر مربع 
بوده که داراي اعیان بصورت یک طبقه مسکونی روي 3 باب مغازه می باشد که در خصوص 
آن داراي گواهی پایانکار روستایی به شماره 8029/1/1/8298 مورخ 1387/09/20 صادره از 
بخشداري مرکزي رشت می باشد که بر اساس آن مساحت همکف 81 متر مربع ( شامل 71 
متر مربع تجاري + 10 متر مربع راهرو و راه پله) و طبقه اول به متراژ 96 متر مربع مسکونی 
بوده است که از  بابت اضافه بنا در همکف بسطح 9.87 متر مربع بصورت مسکونی بصورت 
یکدست ساز داراي سوابق پرداختی می باشد. پس از ان مالک با اخذ مجوز تعمیرات جزئی 

مورخ 98/3/20 جهت سنگ کاري نماي ساختمان در همکف که شامل نماي مغازه ها بوده که 
بر خالف مجوز اقدام  به احداث مغازه بسطح 13.83 متر مربع چسبیده به ساختمان نموده 

است. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري نیز می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می 
.گردد

به استناد نامه شماره 189764 مورخ 97/10/2 بخشداري مرکزي  گواهی پایانکار روستایی به 
.شماره 8029/1/1/8298 مورخ 1387/09/20 مورد تایید می باشد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/11/18 به مساحت 77.41 مترمربع در تعریض خیابان 24 
متري حد شرق و 6 متري حد جنوب قرار دارد که از این مقدار بسطح 68.29 متر مربع 

 .مربوط به اعیان می باشد
الزم بذکر است در خصوص نهر حد جنوب به استناد نامه شرکت آب منطقه اي بشماره 

24/98/904/5138 مورخ 98/03/07 ، مجراي آبی ملک تعرفه شده سنتی و عمومی و به 
.لحاظ آبیاري غیر فعال و لیکن جمع کننده آبهاي سطحی می باشد

24
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-43678 مورخ 99/03/21 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر اینکه ملک در زمان وقوع تخلف ( سال 1379 ) در محدوده یا 
حریم شهر نبوده است، رسیدگی به تخلفات موردنظر خارج از صالحیت کمیسیون 

ماده صد بوده و کمیسیون با تکلیفی مواجه نمی باشد.

ردتخلف 106.95  0
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 1/99/35030 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی  
- بلوار ولی 

عصر 20
متري گاز - 
کوه یخ بن 

بست2

1-1-10397-59-1-0-0 24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به سطح 169 
مترمربع که از بابت احداث اعیان بدون مجوز داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی بوده و پس از آن خالفی مشاهده نگردید. حد جنوب طبق سند مالکیت به نهر آب 
مزروعی منتهی می گردد که پس از استعالم از شرکت آب منطقه اي گیالن به شماره نامه 

180899 مورخ 1397/09/21 ثبت در اتوماسیون شهرداري مجراي آبی مورد نظر 
سنتی`عمومی وبه لحاظ آبیاري غیر فعال فاقد حریم می باشد. برابر اظهار نظر واحد نقشه 

واقع شده و معبري براي آن  G213 برداري کاربري ملک فوق در طرح تفضیلی جدید در پهنه
طراحی نشده است.. حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

24
7

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 اول الی سوم ، راي به جریمه به مبلغ 635,376,000

(ششصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75.64  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/31 1/99/35034 بدوي طالقانی   
نوري

1-2-10036-30-1-0-0 24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      1/9/475    مورخه  
    97/12/27        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  در 3   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 522/5   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  سقف آخر    است وتا این مرحله برابر نقشه 

 < برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/21    مترمربع که از مقدار فوق بسطح    -1

 .  4/7مازاد برسطح اشغال وبسطح   14/51  مترمربع درحد سطح اشغال می باشد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات مجاز اول الی سوم  بسطح   55/77  مترمربع (  -2

 هرطبقه   18/59   مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه چهارم بسطح 136/17  مربع  -3
. توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 70% باضافه 10% تراکم تشویقی عقب نشینی 80

 . %%  مورد استفاده 82/8
 .%تراکم طبقات 210% باضافه 30% تراکم تشویقی عقب نشینی 240%  مورد استفاده 329/88

باتوجه به افزایش بنا وافزایش یک طبقه وافزایش واحدها از 3 واحد به 4 واحد به ازاي  -4
 . هرواحد 14 مترمربع  فضاي باز  بسطح 27/06مترمربع نمی گردد

با توجه به تغییرات ایجاد شده در انباریها ونصب درب  براساس پروانه براي 4 واحد  -5
 .   . مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ میگردد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/66  مترمربع ( هرطبقه  -6
 . 0/22 مترمربع )  ضمنا` زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

24
8

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و مساحت 680 متري عرصه و 
با عنایت به میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها در خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,347,300,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  هفت 
میلیون و  سیصد هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 202.4  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/35038 بدوي بلوارش  
رجائی 

چهارراه 
وحدت بن 

سینا

1-2-10120-149-1-0-0 24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/385 مورخ 1397/12/14 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 16 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی 
مجموعا` با زیربناي 2471/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف  با احتساب سایبان بمساحت 33/34 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 114/28 متر مربع (هر طبقه 28/57 متر مربع)-2

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمساحت 10/11 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 25/84 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

مربع در زیرشیروانی
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 8/02 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5

 مربع در همکف
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 20/92 متر مربع -6

(هر طبقه 5/23 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

سطح اشغال مجاز 56% -سطح اشغال موجود 60/54% (به کسر سایبان)
حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده و در نقشه ها نیز لحاظ 

.نگردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

24
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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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم ، راي به جریمه به مبلغ 1,321,185,600

(یک میلیارد و  سیصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 131.07  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/04 1/99/35042 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
6 متري

1-1-10233-3-1-0-0 250

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/352 مورخ 1397/11/29 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 521.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 40.18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 71.44 مترمربع ( هر طبقه 35.72 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد  ( طبقه چهارم ) به سطح 160.95 مترمربع -

توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث 2 عدد انباري به سطح 10.24 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله در همکف 63.72% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده  84.17
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

250

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
270,950,400(دویست و  هفتاد میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 40.32  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 1/99/35045 بدوي پارك  
نیکمرام -  

هاله1

1-2-10080-8-1-0-0 251

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 84,000,000(هشتاد و  

چهار میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها ، نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله سفت کاري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/376 مورخ 1396/12/28 و بصورت 4   طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 581.76  مترمربع صادر شده  و 
متعاقب آن در مرحله اتمام فونداسیون داراي گواهی عدم خالف به شماره 355207 مورخ 
1398/06/09 می باشد  که  حالیه با توجه به  نقشه برداري ارائه شد ه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  1.87 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  1.87 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 1.87 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به  مساحت 1.87 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 21.50 مترمربع -5
اضافه بناي احداث انباري در زیر شیروانی و توسعه زیر شیروانی به مساحت 11.34 -6

. مترمربع
.سطح اشغال زمان پروانه 61.23  درصد و سطح اشغال موجود 62.22 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد افزایش یافته است که با توجه به تامین 3 

.واحد پارکینگ مسکونی ، حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

251

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 مبلغ 476,280,000(چهارصد و  

هفتاد و  شش میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 56.7  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/07 1/99/35047 بدوي رشتیان  
فوالدلوي 
دوم نوري

1-2-10088-188-1-0-0 25
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/61 مورخ 1398/03/28 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 739/55 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 24/06 متر مربع-1

 
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 30/84 متر مربع (هر طبقه 7/71 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/21 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 1 تا 4 بمساحت 1/8 متر مربع (هر -4

طبقه 0/45 متر مربع)
.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند

همچنین با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال تعداد یکواحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز  71/71% -سطح اشغال موجود 83/01
بمساحت 22/88 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و بمیزان 0/7 متر مربع کسري 

حد نصاب فضاي سبز دارند.(طبق پالن معماري ارائه شده)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

25
2

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 11.67مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 

یک به مساحت 11.67 مترمربع، تبدیل آفتابگیر در طبقات به بناي مفید به مساحت 
25.74 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 19.3 مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 924,537,600(نهصد و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 91.72  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/08 1/99/35058 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 ك 10 
روبروي 
 نیلوفر 5

1-1-10128-6-1-0-0 25
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 96 مورخ 
1398/04/26 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  
کالً با زیر بناي 435.58 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و در 
حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي 

: ذیل نسبت به پروانه می باشد
سطح اشغال مجاز67.71% ---------- سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان  -

%همکف  89.06
اضافه بنا در همکف به سطح 19.23مترمربع که از این مقدار بسطح 7.56 مترمربع احداث  -

 . سایبان با پیشروي بسمت 2 متر حیاط خلوت می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح 35.01 مترمربع ( هر طبقه  11.67 مترمربع ) -

تبدیل آفتابگیر در طبقات اول تا سوم به بناي مفید بسطح 25.74 مترمربع (هز طبقه  -
8.58 مترمربع )

  احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4   بسطح 108.46 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح4.39  مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 14.91مترمربع (هر طبقه 4.97 مترمربع )ضمنا  عرض موجود راه 
 . پله 1.10 متر است

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4  واحد  که در صورت ابقاي سایبان رعایت  -
. پارکینگ گردیده و در صورت عدم ابقاي سایبان یک باب کسري پارکینگ خواهد داشت

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

25
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات  منطبق با موازین قانونی صادر شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي 

بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 4,828,017,600
(چهار میلیارد و  هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفده هزار و  ششصد)  ریال 

عیناً تایید میگردد .

جریمه 478.97  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص توسعه بناي تجاري 
منطبق با موازین قانونی صادر شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 

فراهم نماید ارائه ننموده است  لذا راي بدوي مبنی بر جریمه به مبلغ 822,259,200
(هشتصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال  عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 61.18  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/35059 تجدید 
نظر

قلی  
  پور-بوسار

1-1-10382-35-1-0-0 25
4

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 بمبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال عیناً تایید 
میگردد .

جریمه 200  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/394 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  3087.23 مترمربع در 5 طبقه روي 2 

باب مغازه با بالکن و زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا  

:این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در زیر زمین بسطح 1.49 متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیرزمین بسطح 1.26 متر مربع -2
افزایش بنا در همکف بسطح 13.31 متر مربع -3

 توسعه تجاري در همکف بسطح 5.66 متر مربع -4
 افزایش بالکن تجاري در نیم طبقه بسطح 54.03 متر مربع -5

احداث پله دوم در نیم طبقه بسطح 10.58 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 184.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 117.9 متر مربع  -7

.بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد
اضافه بنا در طبقات سوم الی ششم( با در نظر گرفتن پله دوم) در هر طبقه بسطح 45.46 -8

 متر مربع و در مجموع 181.84 متر مربع
احداث بک طبقه مازاد بسطح 376.66 متر مربع -9

توسعه زیرشیروانی بسطح 33.21 متر مربع -10
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 53.58 متر مربع در زیر شیروانی -11

تعداد واحد از 10 واحد به 19 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت 19 پارکینک   -12
مسکونی گردیده و در خصوص واحد تجاري داراي 11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و داراي 8 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 16351 مورخ 99/2/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با فرض تخریب  ****
طبقه هفتم 3 واحد مسکونی کاهش یافته و لذا 3 واحد از تعداد الزم پارکینگ هاي مسکونی 

کم شده و تعداد الزم پارکینگ از 19 به 16 واحد کاهش می باشد. در نتیجه در محاسبه 
پارکینگ تجاري از 8 واحد کسري پارکینگ 3 واحد تامین شده و فقط 5 واحد کسري 

.پارکینگ تجاري خواهد داشت
با توجه به دستور شهردار در شماره اتوماسیون 42845 مورخ 99/3/21 طبقه هفتم جهت 

25
4
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محاسبه عوارض از جدول حذف گردید تا پس از آن مجددا ورود گردیده و به کمیسیون 
.تجدید نظر ارسال گردد

از بابت موارد فوق بجز ردیف 9 داراي راي جریمه نقدي کمیسیون بدوي مورخ  *******
99/3/6 بوده که پرداخت گردیده حالیه متقاضی در خصوص یک طبقه مازاد بسطح 376.66 
متر مربع در 3 واحد مسکونی که با توجه به 19 واحد مسکونی 19 واحد تامین گردیده و 3 

واحد کسري پارکینگ از بابت تجاري خواهد داشت. در خواست ارسال پرونده به کمیسیون 
.ماده صد را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 9.3 مترمربع، احداث سایه بان در همکف به مساحت 1.43 

مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 10.01 مترمربع،  اضافه 
بناي زیرشیروانی به مساحت 2.46 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 

4.44مترمربع، مازاد انباري 1.79 مترمربع 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  3  به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
491,813,500(چهارصد و  نود و  یک میلیون و  هشتصد و  سیزده هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 59.46  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/04/08 1/99/35062 تجدید 
نظر

کوي 
فالحتی - 
زمین هاي 
 آزادگان

1-2-10363-1-1-0-0 25
5

راي بدوي عیناً تأیید می گردد. سایر 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سوابق بصورت
ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري و شروع عملیات نازك کاري  که  ))
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/317 مورخ 1396/12/28 و بصورت 4 طبقه بر روي 

پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 523.7 مترمربع 
: صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 9.30 مترمربع -1
 . احداث سایبان  در همکف به مساحت 1.43 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.01مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.01مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.01مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.01مترمربع-6
 اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 2.46مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات به مساحت 4.44 مترمربع . ( همکف به مساحت 0.24 مترمربع و طبقات 

(. به مساحت 4.2 مترمربع ( هر طبقه 1.05مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 متر در زیر شیروانی به مساحت 1.79 مترمربع-9

در صور تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تاییدسایبان  ، یک واحد  
.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 50.53 درصد و سطح اشغال مجاز 55 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 57.78 درصد می باشد

((.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
از بابت موارد مذکور داراي سوابق و راي تجدید نظر به شماره 1/99/35062 مورخ 

1399/04/08 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد و پس از آن خالف زیربنایی صورت نگرفته 
.است

حالیه با توجه به اینکه قسمتی از عملیات ساختمانی باقی مانده است جهت صدور گواهی 
.عدم خالف مراتب جهت هرگونه دستور بحضور تقدیم می گردد

25
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 4,271,097,600(چهار میلیارد و  دویست و  هفتاد و 
 یک میلیون و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 423.72  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/04/02 1/99/35067 تجدید 
نظر

استادمعین
-کوچه 
نبوت42

-سمت چپ 
درب سوم

1-1-10402-180-1-0-0 25
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/136مورخ 97/06/11 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در یک واحد مسکونی و بازیربناي 949.50 مترمربع میباشد، از بابت 

.موارد ذیل داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 30.39 مترمربع -1

 تبدیل پیلوت به مسکونی به سطح 139.50 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.39 مترمربع-3

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به طبقه مازاد به سطح223.44 مترمربع که از این مقدار -4
.115.24 مترمربع تراس غیرمسقف میباشد

.افزایش ارتفاع پیلوت به 4.70 متر که رعایت ارتفاع مجاز در هنگام پایانکار الزامی میباشد
تغییر اسکلت از فلزي به بتنی

تعبیه نورگیردر همکف و طبقات بر خالف مدلول پروانه و با ابعاد مجاز که در محاسبات 
.زیربناي مفید لحاظ نگردیده است

ضمنا فضاي حفره موجود در طبقه دوم به سطح 23.84 مترمربع در محاسبات زیربناي مفید 
.لحاظ نگردیده است

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.20 درصد و سطح اشغال موجود 68.98 درصد میباشد 
.رعایت پارکینگ میگردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و با عنایت به عدم وجود تخلف 
ساختمانی اقدامی متصور نیست و قابلیت طرح در کمیسیون را نداشته بنابراین  شعبه 

با تکلیفی مواجه نمی باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/02 1/99/35072 بدوي حسین اباد  
پور رجب 
بن بست 
طالقانی

1-2-10269-31-1-7-0 25
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده باستناد سند مالکیت ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی واقع در طبقه چهارم بانضمام دو باب پارکینگ و انباري در همکف که با توجه به 

پروانه و پایان کار صادره خالفی مشاهده نگردیده ،واحد مذکور مشتمل بر 64/66 مترمربع 
بناي مسکونی در طبقه پنجم بوده که طبق سند  منضم به آن و عمالً داراي راه دسترسی 

مستقل از راه پله و آسانسور مشاعی است حالیه مالک تقاضاي تفکیک طبقه  پنجم از سند  
تبدیل آن به صورت یکواحد مستقل میباشند. در صورت تائید شامل  یکواحد کسري 

پارکینگ مسکونی میگردد.فاقد عقب نشینی. مراتب جهت صدور دستورمقتضی  تقدیم می 
.گردد

در خصوص اعتراض آقاي حسین اسالم دوست  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 هیات کارشناسی شماره 
53215  مورخ 1399.04.3  ارزش سرقفلی به مبلغ 82.278.000.000  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 16,455,600,000(شانزده میلیارد و  

چهارصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 274.26  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/17 1/99/35082 تجدید 
نظر

گلسار 
  خ104

1-1-10187-114-1-0-0 25
8

ودرخصوص توسعه بناي مسکونی  در همکف و طبقه اول ( هریک ) بمساحت 32.13 
مترمربع ، از آنجائیکه جز متراژ تعیین ارزش سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا 

موجبی براي جریمه مجدد نبوده ومنتفی میباشد.

ردتخلف 64.26  3
 

3100000  , 1398 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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 930,000,000(نهصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/111 مورخ 1398/05/06 
بصورت ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

: 240/16 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی به پایان رسیده و قبال` بابت
 توسعه بنا در همکف بمساحت 32/13 متر مربع-1

تبدیل همکف به 6 واحد تجاري بمساحت 137/13 متر مربع-2
توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 32/13 متر مربع-3

تبدیل طبقه اول بمساحت 137/13 به بالکن تجاري (6 واحد)-4
 تعداد 6 واحد کسري پارکینگ تجاري-5

داراي رأي تجدید نظر بشماره 1/99/35082 مورخ 1399/04/17 و سوابق در واحد تخلفات 
.میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

(بروزرسانی)

25
8

در خصوص اعتراض آقاي هوشیار روجائی  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 43803  مورخ 

1399.03.22  ارزش سرقفلی به مبلغ 67.105.000.000  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 13,421,000,000(سیزده میلیارد و  چهارصد و  بیست و 
 یک میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 365.42  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/04/01 1/99/35088 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
انتهاي 
شهرك 
بهشتی 

زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10469-3-1-0-0 25
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 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

 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 9,915,292,800(نه میلیارد و  نهصد و  پانزده میلیون و  دویست و  نود و  
دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 983.66  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و داراي پروانه ساختمانی به شماره 272 
مورخ 94/12/28 بصورت 5 طبقه روي همکف و در 15 واحد مسکونی با انباري در زیر 

شیروانی و با زیر بناي کل 1781.2 متر مربع بوده که یک بار نیز تمدید گردیده است. عملیات 
ساخت و ساز در مرحله سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده 

:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث زیر زمین بسطح 475.81 متر مربع جهت تامین پارکینگ بصورت صد درصد  -1

.پوشش و رمپ تا کنون اجرا نشده و اجراي آن با رعایت شیب مجاز الزامی می باشد
توسعه همکف بسطح 285.9 متر مربع که سطح اشغال مجار همکف 60 درصد بوده و  -2

.مورد استفاده صد در صد می باشد
 احداث تجاري بسطح 365.42 متر مربع و در 11 مغازه بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  -3
اضافه بنا در طبقه اول الی چهارم جمعاً بسطح 135.96 متر مربع ( هر طبقه 33.99  متر  -4

.مربع)که سطح اشغال طبقات 60 درصد بوده و مورد استفاده 67.12 درصد می باشد
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 85.99 متر مربع -5

کاهش زیر شیروانی بسطح 18.5 متر مربع -6
داراي 10 واحد مسکونی با زیربناي مفید  کمتر از 180 متر مربع بوده که 10 واحد  -7

پارکینگ مورد نیاز بوده و در خصوص 11 واحد تجاري 11 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که 
کالً 17 واحد پارکینگ تامین شده که از این 17 واحد واحد 4 جفت دوتایی یعنی 8 واحد با 
تزاحم می باشد که طبقه ضوابط تنها 6 واحد با تزاحم مورد قبول بوده و 2 واحد دیگر باید 

الزاماً به یک واحد اختصاص یابد و لذا داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري بوده و 3 واحد 
.کسري پارکینگ درآمدي بدلیل تزاحم می باشد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -8
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

25
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا ي مسکونی در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد   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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,617,739,200(یک میلیارد و  ششصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  سی و  نه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 160.49  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/07 1/99/35094 بدوي گلسار خ  
4  192

1-1-10130-90-1-0-0 260

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  140 مورخ 1395/12/26 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 254.99 مترمربع صادر شده که  
حالیه با توجه به پالن معماري اجرائی و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده ساختمان 
:بصورت تریبلکس و داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج طول 60% به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت  18.73 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  18.73مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 18.73 مترمربع-3

.احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز  در طبقه سوم به مساحت 95.85 متر مربع-4
اضافه بناي تراکمی  ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع -5

 ساختمان بسطح 6.35 متر مربع
اضافه بناي ناشی از اجراي یکباب انباري با سطح بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی    به  -6

.مساحت 2.1 متر مربع
.سطح اشغال زمان پروانه 69.98 درصد و سطح اشغال موجود 86.97 درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
.کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و قابل بهره برداري است مراتب  **************

 جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

260

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 925,041,600(نهصد و  بیست و  پنج میلیون و  چهل و  یک هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 91.77  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/04/15 1/99/35103 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-119-1-0-0 261

در خصوص  توسعه بناي تجاري به مساحت 9.15 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 122,976,000(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  شش 

هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 9.15  4
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/15 1/99/35103 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-119-1-0-0 261

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/47 مورخ 97/04/30 به صورت 3 طبقه در 3 واحد 
مسکونی بر روي 2 باب مغازه به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 645.20 مترمربع 
میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر 

:تراکم به شرح زیر می باشد
توسعه تجاري به سطح 9.15 مترمربع -1

 اضافه بنا درهمکف به سطح 21.75 مترمربع -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.78 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 65.25 مترمربع (هر طبقه 21.75 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 0.99  -4

مترمربع (هر طبقه 0.33 مترمربع)
افزایش واحدها از 2 به 3 واحد مسکونی که بر این اساس یک واحد کسري پارکینگ  -5

.تجاري دارد
حذف انباري هاي زیرشیروانی و تبدیل شیروانی به بام مسطح (که برابر ضوابط طرح تفصیلی 

اجراي بام به صورت شیروانی در زمان پایانکار الزامی میباشد)
.مطابق ضوابط طرح تفصیلی رعایت ارتفاع مجاز مغازه در هنگام پایانکار الزامی میباشد

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 6.36 مترمربع
.سطح اشغال مجاز پروانه 68.26 درصد و سطح اشغال موجود 78.05درصد میباشد 

.کسري فضاي سبز و فضاي باز دارد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 310,128,000(سیصد و  ده میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 184.6  0.5
 

3360000  , 1394 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/04/07 1/99/35113 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور ك 
سوم  نبش 

 فرعی 2

1-2-10488-31-1-0-0 26
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي پروانه مسکونی به شماره 311 مورخ 94/12/27 به صورت 4
طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 495.25 
مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده تا این مرحله به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 28.03 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشغال مورد استفاده حدود 78 درصد می باشد
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح مازاد 7.27 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  112.92مترمربع ( هر طبقه 28.23  -3
مترمربع )

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 8.42 متر مربع -4
 احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 1.07مترمربع -5

 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -6
***.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است ***

از بابت موارد فوق داراي سوابق وراي کمیسیون ماده صد بوده که پرداخت نموده است. با 
توجه به فرم کنترل نقشه از بابت تراکم تشویقی زمان صدور پروانه بسطح 184.6 متر مربع 
مازاد استفاده شده (تبصره 7) که در گزارش قبلی به کمیسیون ماده صد اعالم نشده است. 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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  1 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

487,569,600(چهارصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد

جریمه 145.11  1
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/07 1/99/35122 بدوي ده متري  
کوي یخ بر 
   خیابان

1-1-10493-1-1-0-0 26
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 1,174,588,800(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 174.79  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/07 1/99/35122 بدوي ده متري  
کوي یخ بر 
   خیابان

1-1-10493-1-1-0-0 26
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
5025مورخ99/1/24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4/713/800/000 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 942,760,000(نهصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.26  0
 

3360000  , 1395 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 217 مورخ 1393/10/30 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 510/10 متر 
مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی)صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و عملیات 

.اجرایی در حد سفت کاري میباشد
طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم 

:موارد زیرگزارش میگردد
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 22/89 متر مربع-1

تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 36/26 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 151/56 متر مربع (هر طبقه 37/89 متر مربع)-3

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/69 متر مربع-4
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 145/11 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/34 متر مربع-6

.تعداد 2 واحد کسري پارکینگ(یکواحد تجاري -یکواحد مسکونی ) دارند-7
توضیح اینکه در حد جنوب مجاز به تأمین یک درب 4 متري میباشند که وضع موجود 2 
درب 3 متري اجرا گردیده همچنین در زمان پروانه در حد جنوب پارك حاشیه اي رعایت 

گردیده ولی وضع موجود رعایت نمیگردد و با توجه به اینکه امکان پارك حاشیه اي در حد 
غرب وجود دارد در خصوص وضعیت کسري پارکینگ درآمدي نیاز به نظریه ارشادي 

میباشد.******* طبق نظر مدیر محترم شهرسازي با توجه به اینکه پارك حاشیه اي از 
بین نرفته است و فقط از حد جنوب به غرب انتقال یافته لذا از بابت افزایش عرض درب در 

.حد جنوب صرفا` با طرح موضوعات درآمدي اقدام گردد
با توجه به افزایش عرض درب در حد جنوب تعداد یکواحد کسري پارکینگ  *********

.درآمدي دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
**************

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
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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 طبقه به مساحت 38.21مترمربع، 

مازاد انباري به مساحت 1.12 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد ( دو اتاق منضم به 
واحدهاي زیرین )به مساحت  101.49 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 2,018,313,000(دو میلیارد 
و  هجده میلیون و  سیصد و  سیزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 217.89  3
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/05 1/99/35124 بدوي بلوار معلم  
ب کوچکی 

نبش ك 
  طالقانی

1-2-10338-33-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/244 مورخ 1397/08/13 
بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 512/38 متر مربع صادر گردیده 

.که تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 114/63 متر مربع (هر طبقه 38/21 متر مربع)-1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/12 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -2

 مربع در همکف
احداث اتاق در زیرشیروانی بمساحت 101/23 متر مربع (به کسر راه پله زمان پروانه ) -3

همچنین تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 0/26 متر مربع مجموعا` بمساحت 101/49 متر 
مربع بصورت طبقه مازاد

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/65 متر مربع-4
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60% - سطح اشغال موجود 73/53
.حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 
.100 را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 21.39 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 718,704,000(هفتصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو 
به سه واحد، با توجه به راي شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت 

اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد، 
راي به اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.56  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 1/99/35129 بدوي صفاري دوم  
- کوچه 

رفعت

1-2-10054-34-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري واتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  1/98/213 مورخ 1398/07/22 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 624.70 مترمربع صادر 
شده که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ،  داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر 

:می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  21.39 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  21.39 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 21.39 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 21.39 مترمربع -4

.سطح اشغال زمان پروانه 80 درصد و سطح اشغال موجود 91.41 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

 .کسري پارکینگ ندارد
.تعداد واحد ها ي مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمود مهویزانی نیا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر احداث 5 باب انباري جدا ساز بدون مجوز در محوطه حیاط 

خلوت به مساحت 12 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 
25,200,000(بیست و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 12  3
 

700000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35131 بدوي گلسار خ  
122 باالتراز 

دبستان 
سروش ك 

 اصغري

1-1-10391-77-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 302 مورخ 88/10/16 با زیربناي کلی 765.9 مترمربع در 3.5 طبقه صادر گردیده 
است. پس از آن از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات و تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه 

مازاد و ادامه راه پله به بام مجموعا به مساحت 464.6 مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید 
نظر ماده صد به شماره 22730 مورخ 89/11/17 و  گواهی عدم خالف به شماره 93569 مورخ 
90/07/05 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 12 واحد مسکونی میباشد.عملیات ساختمانی 
در مرحله نازك کاري میباشد. مجددا مالک اقدام به احداث 5 باب انباري جداساز در محوطه 

حیاط خلوت به مساحت 12مترمربع نموده است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایبان در همکف و و تبدیل راه پله به بناي مفید  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 ضریب3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

223,428,000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25.35  3
 

3360000  , 1394
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1399/04/21 1/99/35135 بدوي گلسار خ  
  179 ك اول

1-1-10124-479-1-0-0 26
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ، ساختمان در حال احداث داراي  پروانه ساختمانی به شماره 356 
مورخ 1393/12/27  به صورت 5 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، با رعایت عقب سازي در 
طبقه پنجم شامل 5 واحد مسکونی با زیربناي 1197.69 مترمربع می باشد.  الزم به توضیح 

است  تا مرحله اجراي آرماتور گذاري سقف و تیرهاي طبقه دوم و از بابت تخلفات ساختمانی 
به شرح ذیل داراي راي کمیسیون تجدید نظر  ماده صد مورخ 1395/11/09 مبنی بر پرداخت 

:جریمه نقدي می باشد و اجراي حکم نموده است
افزایش بنا در همکف به سطح 46.43 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقه اول و دوم به سطح 92.86 متر مربع ( هر طبقه به سطح 46.43 ) -2
در هنگام صدور پروانه به سطح 200.84 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -4
به بناي مفید در همکف بسطح 1.47 مترمربع و درطبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  3.22 

متر مربع ( هر طبقه 1.61متر مربع )
*********************************************************
*********************************************************

*******
: مجدداً در مرحله سفت کاري و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -1
به بناي مفید درطبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  0.38 متر مربع ( هر طبقه 0.19 متر مربع )
افزایش بنا در طبقه سوم  و چهارم  به سطح 92.86متر مربع ( هر طبقه به سطح 46.43 )-2
افزایش بنا در طبقه پنجم به سطح 55.31 متر مربع که از این مقدار به سطح 8.88 متر  -3

مربع آن عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم میباشد
 افزایش بنا در زیرشیروانی بصورت  راه پله  به بام وراهرو به سطح 8.01 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن -5
به بناي مفید درطبقات سوم تا پنجم جمعاً به سطح  5.40 متر مربع ( هر طبقه 1.80 متر مربع 

(
با توجه به افزایش مساحت واحد ها ( بیش از 180 متر مربع ) برابر ضوابط زمان صدور  -6

پروانه ملزم به تامین 2 باب پارکینگ براي هر واحد مسکونی بوده که بر همین اساس داراي 
4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1396/11/28 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 
.باشد و اجراي حکم نموده است

***************************************
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حال عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده 
:داراي مغایرتهایی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 5 مترمربع به صورت احداث سایبان جهت تامین پارکینگ -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید درطبقات اول تا  -

پنجم جمعاً به سطح  20.35 متر مربع ( هر طبقه 4.07 متر مربع )
%سطح اشغال مجاز در همکف 73.52% .......................... سطح اشغال استفاده شده 75.06

از بابت موارد فوق داراي سوابق ارسال گزارش به کمیسیون ماده صد بوده ولی تاکنون براي 
.آن راي صادر نشده است
***************

درخواست مجوز انشعاب آب به طول 1.5 متر خاکی و 8.5 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت 
صدور دستور  مقتضی تقدیم می گردد. عملیات ساختمانی طی بازدید مجدد در تاریخ 

.99/07/03 پایان یافته است
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی، ضمن نقض راي بدوي، در خصوص 

تبدیل پیلوت به دوباب مغازه بهمراه بالکن ،  به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 39675   مورخ 

99/03/17 معادل 32,296,000(سی و  دو میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 51.83  2
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز 1399/04/09 1/99/35136 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
پشت 

زمینهاي 
 امام علی

1-1-10546-47-1-0-0 26
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره در خصوص اضافه بناي مسکونی 
منطبق با موازین قانونی صادر شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را 

فراهم نماید ارائه ننموده است لذا راي بدوي جریمه بمبلغ 78,624,000(هفتاد و  هشت 
میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 32.76  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده داراي سوابق گزارش و راي کمسیون ماده صد مورخ 1390/08/21
.بشرح ذیل میباشد

(( ساختمان احداثی برابر سند افرازي درسال82 به سطح عرصه 126.26 مترمربع  مشتمل بر 
یک باب ساختمان 3.5 طبقه با زیربناي همکف بصورت پارکینگ حدود 73.5 مترمربع که 

ارتفاع قسمتی از پارکینگ به سطح  30.5 مترمربع حدود 4.2 متر اجراء گردیده و با توجه به 
افزایش  ارتفاع دراین قسمت مالک تعداد دوباب انباري به سطح  43 مترمربع بصورت نیم 
طبقه  (بالکن مسکونی ) احداث نموده  و طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی به سطح 

94.3 مترمربع وطبقه دوم  به سطح  93.4 مترمربع و راه پله تا بام به سطح 14.3 مترمربع با 
نوع اسکلت بتنی و بدون مجوز احداث گردیده که از کل زیربنا به سطح 200.3 مترمربع 

درحد تراکم و به سطح 118.2 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد. ضمناً برابر خط پروژه شماره  
497 به سطح 52.5 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی و مساحت باقیمانده براساس 

ضوابط غیر قابل احداث  می باشد.))
الزم به توضیح است در خصوص احداث تجاري ، برابر نامه کمیسیون ماده صد به شماره 

.17378 مورخ 1390/10/10 قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون ندانستند
********************************************************
حالیه به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح 

:ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 2.78 مترمربع -

تبدیل پیلوت به 2 باب مغازه به سطح 34.64 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.28 مترمربع -

تبدیل قسمتی از انباري طبقه اول به بالکن تجاري به سطح 17.19 مترمربع -
تبدیل 2 عدد انباري طبقه اول به اطاق ( منضم به واحد طبقه دوم ) به سطح 22.48  -

مترمربع
کاهش بنا در طبقه دوم به سطح 12.3 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه سوم به سطح 11.4 مترمربع -

کاهش راه پله به بام به سطح 5.12 مترمربع -
.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1399/04/09 می باشد

**************************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به کاهش ارتفاع همکف ، پارکینگ شماره 1 

.مورد تایید نبوده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
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.گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 

کارشناس رسمی دادگستري به شماره 49462 مورخ 99/03/03 ثبت اتوماسیون 
اداري، 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 
8,030,762(هشت میلیون و  سی هزار و  هفتصد و  شصت و  دو) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 115.42  0.1
 

850000  , 1377
 , 1388

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/04 1/99/35138 تجدید 
نظر

خیابان 
عرفان-  

بعداز 
پارکینگ-  

جنب 
صافکاري

1-1-10294-506-1-0-0 26
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري ارائه شده بصورت یک قطعه زمین به 
مساحت 483.55 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی قدیمی و یک 

.باب خانه دو طبقه  در یک واحد بدون مجوز در محل موجود می باشد
الزم به ذکر است که از بابت اعیان قدیمی ( خانه ویالئی ) داراي سوابق و گزارش کارشناسی 
قدیمی و منبی بر پرداخت جریمه به مساحت 130 مترمربع می باشد. ( در این خصوص نیاز به 
اظهار نظر واحد خالف می باشد)(از بابت اعیان 130 مترمربع داراي اظهار نظر واحد خالف می 

باشد.)
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود  ارائه شده داراي مابه التفاوت اضافه بناي 

: همزمان ساز و داخل تراکم و به شرح زیر می باشد
. مابه التفاوت همزمان ساز بنا از بابت خانه ویالئی قدیمی به مساحت  25.89 مترمربع -1
داراي بناي داخل تراکم از بابت احداث خانه دو طبقه در همکف به مساحت 43.97  -2

. مترمربع
داراي بناي داخل تراکم از بابت احداث خانه دو طبقه در طبقه اول به مساحت 45.56  -3

. مترمربع
.به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/02/30 ، فاقد عقب نشینی می باشد

.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 مسکونی و با 
توجه به تایید استحکام طبقه مازاد به موجب نظریه کارشناس رسمی بشماره 48892 
مورخ 99/03/29 با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص یک 
طبقه مازاد   راي به جریمه به مبلغ1,348,620,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  

هشت میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 160.55  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/04/04 1/99/35139 بدوي گلسار  
 خیابان 146
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان بازدید شده طبق سوابق
(( داراي پروانه شماره 1/97/268 مورخ 1397/09/06 و اصالح پروانه شماره 345852 مورخ 
1397/12/20 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی 

مجموعا` با زیربناي 1241/49 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي 
.سقف طبقه پنجم (سقف ششم)میباشد

توضیح اینکه قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 43/67 متر مربع داراي رأي بدوي 
.بشماره 1/98/33904 مورخ 1398/11/26 مبنی بر تخریب میباشند

طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تخریب قسمت توسعه بنا (تخریب سقف و شناژ) در 
همکف نموده و فقط ستون هاي حد جنوب (2 عدد) در مجاورت دیوارهاي جانبی حیاط (حد 

جنوب) باقی مانده است.(عکس پیوست)
طبقات تا این مرحله فاقد اضافه بنا میباشند.))

********
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی در حد اجراي سقف طبقه ششم میباشد

: توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
کاهش بنا در همکف و طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 40/86 متر مربع (هر طبقه 6/81 متر -1

مربع)
احداث طبقه ششم بمساحت 160/55 متر مربع (به کسر راه پله زمان پروانه) بعنوان طبقه -2

مازاد
.توضیح اینکه در طبقات از حد جنوب داراي میلگرد انتظار جهت احداث کنسول میباشند

همچنین پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها در خصوص وضعیت کسري 
.پارکینگ اظهار نظر میگردد

.ضمنا` داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 368642 میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 53.75  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 53208 مورخ 99.04.03 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 16,662,500(شانزده میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 53.75  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35142 بدوي جاده 
پیربازار 

نرسیده به 
فخب بعداز 
گارن کوچه 
گلستان 2

1-1-10665-92-1-0-0 271

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 23.03 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 35,696,500(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  نود و  شش 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 23.03  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان یک طبقه در یکواحد 
مسکونی با قدمت حدود یکسال (1396) بدون مجوز بر روي عرصه نسقی احداث گردیده 

.است
توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده زیربناي موجود 76/78 متر مربع و مساحت 

.عرصه 89/58 متر مربع میباشد
بناي داخل تراکم 53/75 متر مربع -بناي خارج از تراکم 23/03 متر مربع

.سطح اشغال 85/71% و کسري پارکینگ ندارند
.همچنین طبق خط پروژه شماره 12 مورخ 1396/08/29 فاقد عقب نشینی میباشد

.حالیه متقاضی درخواست بررسی و ارسال پرونده به کمیسیون را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظر یه کارشناس رسمی به 
شماره 221810مورخ 98/12/1 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت  تبدلیل قسمتی از شیروانی به تراس روباز و سرپوشیده  با ضریب 2/5برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 700,600,000(هفتصد میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 90.4  2.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/09 1/99/35153 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري  

ششم

1-1-10224-51-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در طبقه 
پنجم به صورت حذف فضاي خالی داخلی (  void) با احتساب فضاي راه پله جمعاً به 

مساحت 39.31 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده  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 182,791,500(یکصد و  هشتاد و  دو 
میلیون و  هفتصد و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.     

جریمه 39.31  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/09 1/99/35153 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري  

ششم

1-1-10224-51-1-0-0 27
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 389 مورخ 
1389/12/24 و گواهی عدم خالف بشماره 123161مورخ 92/2/16 و پایانکار ساختمانی 

..بشماره 156610 مورخ 92/06/06 میباشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده مالک نسبت به 

:پایانکار صادره داراي تغییرات و افزایش بنا بشرح ذیل نموده است
وافزودن به زیربنا  (void) افزایش بنا در طبقه پنجم بصورت حذف فضاي خالی داخلی-1

بمساحت24.22 مترمربع ونیز بااحتساب با فضاي راه پله بسطح 15.09مترمربع جمعآ بسطح 
 39.31 مترمربع

 تبدیل قسمتی از شیروانی به تراس روباز و سرپروشیده بسطح 74.02مترمربع-2
ضمنآ در زمان پرداخت تخلفات براساس ضوابط پروانه بسطح 16.38 مترمربع تراس روباز -3

.با احتساب 1/2 جهت پرداخت عوارض متعلقه میباشد
الزم بذکراست درهنگام صدور پایانکار مساحت راه پله داخلی جزء زیربنا محسوب نشده 

...بود..که حالیه لحاظ شده است
(از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق می باشد ))

حالیه به استناد نقشه برداري اصالحی جدید ارائه شده داراي کاهش متراژدر طبقه پنجم  به 
.مساحت 1.43 متر مربع می باشد

..چک لیست پایانکار مورد تائید بوده حالیه مالک درخواست اصالح  پایانکار را دارند
مراتب جهت اصالح پایانکار با توجه به افزایش تعداد پارکینگ از 7 به 8 باب جهت اقدام 

.مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 3.14 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم، هر 

یک به مساحت 9.41 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 37.72 مترمربع، مازاد 
انباري زیرشیروانی به مساحت 56.86 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 

و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,269,576,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  نه میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 125.95  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/05 1/99/35161 تجدید 
نظر

شهرك امام 
 علی
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/274 مورخ 1397/09/13به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی به همراه 2 باب مغازه به سطح 98.3 مترمربع با زیر بناي کل 776.75 مترمربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.14 مترمربع -1

احداث انباري در حیاط مشاعی به سطح 2.54 مترمربع -2
احداث سایبان در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ به سطح 12.5 مترمربع -3

توسعه تجاري اول ( شمال ) به صورت تبدیل پیلوت به سطح 12.15 مترمربع و تبدیل آن  -4
به 2 واحد تجاري به سطح 60.75 مترمربع

توسعه تجاري دوم ( جنوب ) به صورت تبدیل پیلوت به سطح 3.27 مترمربع و تبدیل آن  -5
به 2 واحد تجاري به سطح 52.97 مترمربع

احداث یک باب مغازه دیگر به صورت تبدیل پارکینگ به تجاري به سطح 17.06 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 28.23 مترمربع ( هر طبقه 9.41 مترمربع ) -7
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -8
سطح 12.88 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24.84 متر مربع ( هر طبقه 

8.28 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.11 متر تا 1.31 متر متغیر می 

.باشد
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 56.86  -9
مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که ازاین مقدار به سطح 39.49 مترمربع به صورت 

.توسعه زیرشیروانی می باشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت ابقاي سایبان کسري  -10

.پارکینگ منتفی می گردد
داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري  -11

.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% ...................... مورد استفاده 67.23

********************************************
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1399/05/05 مبنی بر 
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جریمه نقدي براي موارد 1 و 7 و 8 و 9 می باشد و در خصوص موارد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 
.11 تخریب و اعاده به وضع سابق می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه طی بازدید مجدد و تصاویر پیوست مالک نسبت 
.به تخریب موارد فوق الذکر اقدام نمودند و درخواست مختومه نمودن پرونده را دارند

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف و 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 770,515,200(هفتصد و  هفتاد میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.44  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35163 بدوي چهار راه 
گلسار، خ 

شهید بخت 
پسند

1-1-10228-11-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/106 مورخ 98/05/02 با زیر بناي کلی 1118.8 مترمربع در 4.5 طبقه و 4 واحد 
مسکونی صادر شده است.در تاریخ 99/03/19 با زیربناي کلی 1115.96 مترمربع و 7 واحد 

مسکونی اصالح پروانه انجام پذیرفته است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر 

:میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 8.82 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 4 به سطح 39.64 مترمربع ( هر طبقه 9.91 مترمربع) -2
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 27.98 مترمربع -3

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد که رعایت تعداد پارکینگ میگردد 4
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 66.8% ------ سطح 

% اشغال اجرایی 69.56
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 1/99/35163 مورخ 99/04/22 

.مبنی بر جریمه میباشد
حالیه با توجه به بررسی مجدد داراي اضافه بناي تبدیلی همزمانساز در هر طبقه به مساحت 

.15.74 مترمربع و در مجموع طبقات 1 تا 4 به سطح 62.96 مترمربع میباشد

متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح  اضافه بنا در همکف به مساحت 13.93 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 18.93 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم و سوم، هر یک به مساحت 14.94 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.29 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 0.69 

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 426,806,400(چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  شش 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 63.72  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 1/99/35165 بدوي جاده انزلی  
پمپ بنزین 

فرزانه 
کشاورز

1-1-10284-34-1-0-0 27
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/566 مورخ 1397/12/29 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 415/44 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 13/93 متر  -1

مربع
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 18/93 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 3.2  بمساحت 29/88 متر مربع (هر طبقه 14/94 متر مربع)-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 13/11 متر مربع-4

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/29 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 0/69 متر مربع (هر طبقه -6
0/23 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز  70% +10% - سطح اشغال موجود 92/30
بمساحت 32/91 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا  

.نگردیده و در نقشه ها نیاز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
**************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي 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 ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه 

از ضریب  2.25 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  97,372,800
(نود و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.

جریمه 16.56  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/35168 تجدید 
نظر

سبزه  
میداان  
ارباب 
محسن

1-2-10001-160-1-0-0 27
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان درحال احداث داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/123 
مورخ 97/06/05 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 

610.20 مترمربع می باشد. عملیات در مرحله سفت کاري بوده که به استناد نقشه برداري 
:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف بسطح 5.08 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعا بسطح 2.46 متر مربع ( هر طبقه 0.82 متر مربع) -2
اضافه بنا بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید مشمول تراکم در همکف بسطح  -3

2.73 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 11.37 متر مربع( هر طبقه 3.79 متر 
مربع)

.رعایت پارکینگ مطابق پروانه گردیده است -4
.ضمنا تخلفات صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا همکف الی طبقه سوم 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 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,073,688,000(یک میلیارد 

و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 116.2  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/35178 بدوي پارك 
نیکمرام 
طالقانی  
نیکمرام 
روبروي 

ساختمان 
پیمان

1-2-10066-14-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام  کار که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/274 مورخ 1398/09/19 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(انباري) در 5  واحد مسکونی و به مساحت کلی 740.13 مترمربع صادر شده و 
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 28.37 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.37 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.37 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 28.37 مترمربع -4

 .احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 200.33 مترمربع  -5
 بناي مازاد برتراکم توسعه زیر شیروانی به مساحت 16.36 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7
 در همکف به مساحت 2.72 مرمربع

کسري پارکینگ ندارد. ولیکن با توجه به افزایش درب سواره رو ، دو واحد کسري پارکینگ 
.درآمدي نعلق می گیرد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.31 درصد  و سطح اشغال اجرائی 76.09 
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

***عملیات به اتمام رسیده است. جهت بروز رسانی***
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف ( با احتساب سایه بان ) به مساحت  23.12 مترمربع، اضافه 

بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 24.15 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 
1.45 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 32.61 مترمربع که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
864,153,600(هشتصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 129.63  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/341 مورخ 1397/11/17 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 605/66 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان متصل به ساختمان جهت تأمین پارکینگ بمساحت -1

23/12 متر مربع
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 72/45 متر مربع (هر طبقه 24/15 متر مربع)-2

اضافه بناي خارج از تراکم  بمساحت 1/45 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3
مربع در همکف

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/45 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 29/16 متر مربع (هر طبقه 9/72 متر مربع)

توضیح اینکه طبق ضوابط مجاز به تأمین یک درب سواره 4 متري میباشند درحالی که طبق 
.پالن معماري ارائه شده داراي 2 درب با عرض 4/50 و 2/50 متر میباشند

با توجه به افزایش عرض و تعداد درب تعداد 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي دارند.(پارك 
حاشیه اي در زمان پروانه تأمین نگردیده و وضع موجود نیز تأمین نمیگردد.)

%سطح اشغال مجاز 55% - سطح اشغال موجود 69/79
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
****************

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 14.9 مترمربع، 

مازاد انباري به مساحت 0.85 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 41.39 مترمربع به 
مساحت 41.39 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 684,364,800(ششصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 101.84  2
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/256 مورخ 1397/08/27   
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
زیربناي 429/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده برابر 

نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 14.90متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول  الی سوم بسطح 44.70 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود  14.90  -2

متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  9.19 متر مربع -3

اضافه بنا ي ناشی از اجراي  دو باب انباري با سطح بیش از 5 متر مربع در زیر شیروانی -5
 بمساحت 0.85 متر مربع

اضافه بنا  ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع -6
 ( ساختمان بسطح 41.39 متر مربع ( 3+11.63*9.92

تعداد واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است رعایت پارکینگ می  -7
  گردد

 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز بسطح 29.66متر مربع می باشد -8
سطح اشغال مجاز  70% سطح اشغال اجرائی 86.56 %   عرض راه پله 1.10 متر درخواست  

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه و با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و بازدید 
میدانی اعضاي کمیسیون و نظریه کارشناس رسمی به شماره 194442 مورخ 

98/10/23  در خصوص اصول سه گانه ،  بشرح ؛ اضافه بنا در همکف به مساحت 25.2 
مترمربع ، اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 99.02 مترمربع (که از این مقدار 6.22 

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)، اضافه بنا در طبقات دوم 
تا پنجم به سطح 395.88 مترمربع ( هر طبقه 98.97 مترمربع که از این مقدار به 

سطح 6.22 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )، احداث یک 
طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 311 مترمربع  (که از این مقدار به سطح 6.22 

مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )، احداث یک طبقه مازاد 
دیگر با توجه به احداث اتاق به سطح 38.14 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به سطح 

22.01 مترمربع، مازاد بر تراکم ناشی از احداث 6 انباري زیرشیروانی بیش از 5 
مترمربع، به سطح 14.08 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف به سطح 0.17

 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 10.1 مترمربع ؛ مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 9,229,248,000(نه میلیارد و  دویست و  بیست و  نه میلیون و  
دویست و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 915.6  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 221 مورخ 1395/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 6 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 505.5 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 25.19 و حذف سایبان به سطح 21.38 
مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.14 مترمربع 

داراي سواق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده وبراي آن پروانه مرحله دوم به 
.شماره 315007 مورخ 1396/12/28 صادر گردیده است

حالیه در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.2 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 99.02 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 6.22 مترمربع به  -

صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 395.88 مترمربع ( هر طبقه 98.97 مترمربع که  -

از این مقدار به سطح 6.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 311 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -

6.22 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
احداث یک طبقه مازاد دیگر با توجه به احداث اطاق به سطح 38.14 مترمربع -

 توسعه زیر شیروانی به سطح 22.01 مترمربع -
با توجه به احداث 6 عدد انباري زیر شیروانی بیش از 5 مترمربع ، به سطح 14.08 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.17 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 10.1 متر مربع ( هر طبقه 2.02 

متر مربع )
الزم به ذکر است ساختمان داراي 6 واحد مسکونی بیش از 180 مترمربع بوده ( تعداد واحد 

افزایش نیافته ) و نیاز به 12 پارکینگ ( 6 پارکینگ دوبل ) می باشد که حالیه با توجه به 
.نقشه ارائه شده فعالً تامین پارکینگ گردیده است

***************************************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرتهاي جدید نسبت به سوابق می باشد
احداث سرویس بهداشتی در حیاط مشاعی به سطح 3.39 مترمربع -

.ضمناً به دلیل افزایش درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
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*************************
طی بازدید مجدد و تصاویر پیوست مالک نسبت به برچیدن کامل سقف و دیوار سرویس 

.بهداشتی در حیاط مشاعی اقدام نمودند
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 134,164,800(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و  

هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 29.97  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/05 1/99/35188 اصالح
ي 

بدوي

خ سعدي 
-کوچه 
فالحتی 

-کوچه 18
-کوچه 17 
شهریورهف

 ت

1-2-10300-1-1-0-0 281

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/232 مورخ 1398/08/20 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
: زیربناي 542/60 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در سفت کاري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 0/6 متر مربع (هر طبقه 0/12 متر مربع)-1

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/84 متر مربع (مازاد بر 5 متر مربع )-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/85 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3

مربع در همکف
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 3/48 متر مربع (هر طبقه -4

0/87 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات بمساحت 21/20 متر مربع (هر طبقه 5/30 متر -5
مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد-6
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه داراي پارك حاشیه اي در حد غرب میباشند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي 
در حد جنوب تأمین گردیده بود.)

%سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 84/48
بمساحت 45/24 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

نگردیده (در نقشه ها لحاظ گردیده )
*************

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/99/36930 مورخ 1399/07/28 مبنی بر جریمه 
.میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

***************
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نامه شماره ش ر - 56019 مورخ 1399.04.07شهرداري 
منطقه مبنی بر ارائه رضایت نامه محضري از شکات و لحاظ موقعیت مکانی ضمن  نقض 

راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 475,944,000(چهارصد و  هفتاد و  
پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.66  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35199 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
نماز استاد 
معین بن 

بست 
وحدت

1-1-10224-229-1-0-0 28
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/158 مورخ 1398/06/23 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 512.69 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله 
ستون گذاري همکف و با توجه به شکایت همسایه حد جنوب و گزارش حدودي از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 38.8 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي مورخ 1398/09/19 
 .مبنی بر اعاده به وضع سابق می باشد

حالیه متقاضی نسبت به رضایت محضري ساکنین آپارتمان حد جنوب اقدام نمودند که 
پیوست می باشد و در ادامه کار و باتوجه به اینکه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده 

:، به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.92 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 35.22 مترمربع ( هر طبقه 11.74 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.68 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 6.84 متر مربع ( هر طبقه 2.28 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
.راه پله به بام به سطح 4.11 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 73.85% ...................... سطح اشغال استفاده شده 81.38
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی 
به اتمام رسیده است )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,280,464,200(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد میلیون و  چهارصد 
و  شصت و  چهار هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 156.78  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/04/11 1/99/35207 بدوي حدفاصل  
بیستون و 
استادسرا 

بن 
 شکارچی

1-2-10051-48-1-0-0 28
3

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي کامران حاجعلی زاده  
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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش 

معامالتی بمبلغ 2,388,288,000(دو میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  
دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 177.7  4
 

3360000  , 1398 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 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي تصمیم شماره 1/00/39952  مورخه 1400/03/09 کمیسیون محترم ماده 
 صد درخصوص مغایرت  گزارش خالف داده شده با وضع موجود برابر آخرین نقشه برداري

 :   . ارائه شده از سوي مالک گزارش  خالف بشرح ذیل اصالح میگردد 
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 46/47 مترمربع  بصورت سایبان همگن  -1

  .  مصالح مصرفی جهت استفاده بصورت پارکینگ
 . تبدیل قسمتی از  پیلوت به تجاري بسطح 52/46  مترمربع -2

افزایش تعدا مغازه ها از 2 باب به 4 باب که براي مغازه هاي شماره 3  و 4  رعایت بعد  -3
 . تجاري نمیگردد

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 121/5 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -4
 . 8/66 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در ارتفاع 3/6 متري می باشد

 . تبدیل مسکونی درطبقه اول بسطح 200/15  مترمربع به بالکن تجاري   -5
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات دوم الی ششم بسطح 252/6   مترمربع ( هرطبقه  -6

 50/52 مترمربع ) که ازکل افزایش بناي ذکر شده  مقدار فوق بسطح 43/3 مترمربع کنسول
.  غیر مجاز به سمت کوچه هرطبقه ( هرطبقه 8/66 مترمربع )

کاهش سطح راه پله درطبقات  همکف الی ششم وتبدیل آن به بناي مفید مازاد بر تراکم   -7
بسطح 21/07  مترمربع  ( هرطبقه 3/01  مترمربع که بصورت مشمول تراکم درآمدي می باشد 

(  
 .   عرض موجود راه پله 1/2  متراست

با عنایت به افزایش سطح تجاري براي سطح مذکور به ازاي هر 50 مترمربع زیربنا نیاز به  -8
یکواحد پارکینگ تجاري دارند که براي سطح تجاري فوق نیاز به 8 واحد پارکینگ دارند که 

کسري
یکواحد آنرا در زمان اخذ پروانه پرداخت نموده اند وتعداد 7 واحد  کسري پارکینگ تجاري  

 . دارند
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به 5 واحد مسکونی و با توجه به اینکه   -9

زیربناي مفید واحدها  هرکدام بیش از 180 مترمربع می باشد براي هرواحد نیاز به دو واحد 
 پارکینگ

بوده که در صورت اخذ جریمه سایبان بعنوان پارکینگ تعداد 4 واحد آن در محل رعایت 
 . وکسري 6 واحد پارکینگ مسکونی نیز دارند

سطح اشغال مجاز همکف 70% مورد استفاده 79/76 %  ضمنا` درزیرشیروانی بسطح 1/06  
مترمربع کاهش بنا دارند حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت 

 . دستور تقدیم میگردد

28
3
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه  بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,043,436,000(یک میلیارد و  
چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 117.24  2.5
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35210 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك ش 
بهشتی  بعد 
از بوستان 

10 

1-1-10428-26-1-0-0 28
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 در خصوص 3 باب کسري 

پارکینگ تجاري ، با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 534,000,000
(پانصد و  سی و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید. (شایان ذکر است با توجه به 
صدور راي  اعاده به مدلول پروانه در خصوص طبقات دوم وسوم  موضوع 10 واحد 

کسري پارکینگ تجاري منتفی می گردد.  )

جریمه 325  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
بناي تجاري درهمکف باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها  بااعمال  ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 809,686,400

(هشتصد و  نه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 56.86  4
 

3560000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/94/523 مورخ 1397/12/28
به صورت 3.5 طبقه در یک واحد مسکونی به همراه 5 باب مغازه داراي بالکن با زیر بناي کل 
1416.99 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 36.69 مترمربع -

توسعه تجاري در همکف به سطح 56.86 مترمربع -
تبدیل راهروي مسکونی به تجاري در همکف به سطح 11.19 مترمربع -

تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در همکف به سطح 26.63 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه با توجه به حذف واحد مسکونی به سطح 56.03 مترمربع -

تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 26.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 78 مترمربع -

تبدیل واحد مسکونی طبقه دوم به واحد تجاري به سطح 335.95 مترمربع -
تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در طبقه دوم به سطح 26.63 مترمربع -

تبدیل واحد مسکونی طبقه سوم به واحد تجاري به سطح 163.66 مترمربع -
تبدیل قسمتی از واحد مسکونی به راهروي تجاري در طبقه سوم به سطح 15.52 مترمربع -

تبدیل راه پله و آسانسور مسکونی به تجاري در طبقه سوم به سطح 26.63 مترمربع -
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.55 مترمربع و تبدیل آن از مسکونی به  -

تجاري به سطح 28.28 مترمربع
احداث پله فرار در همکف و طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 24 مترمربع ( هر طبقه 6  -

مترمربع )
براي 5 باب مغازه 5 واحد کسري پارکینگ و براي واحد تجاري طبقات دوم و سوم 10 واحد  -
کسري پارکینگ لحاظ گردیده و جمعاً داراي 15 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با 
توجه به پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه ، در نتیجه داراي 13 واحد کسري 

پارکینگ تجاري می باشد.))
**********************

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/35210 مورخ 1399/04/22 
(بابت تبدیل طبقات دوم و سوم اعاده به وضع سابق همچنین کسري 10 واحد پارکینگ 

.منتفی و بابت باقی محکوم به جریمه) میباشند
.حالیه متقاضی درخواست مجوز حفاري بطول 35 متر خاکی جهت انشعاب برق را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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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 تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
395,160,000(سیصد و  نود و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 77.6  2
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 1/99/35216 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
سمیه خ 

123 

1-1-10097-26-1-0-0 28
5

ردتخلف با توجه به ابقاء سایبان ، راي بدوي تایید می گردد .  50  0
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
توسعه بنا به شماره 1/97/498 مورخ 97/12/28 به صورت دو طبقه روي همکف در یک 

.واحد مسکونی و با زیربناي 545.23 مترمربع بوده است
الزم به ذکر است از این مقدار زیربنا در توسعه بنا به سطح 195.35 مترمربع در همکف و به 
سطح 53.30 مترمربع در طبقه اول بناي قدیمی بوده و به سطح 296.58 مترمربع بناي مورد 

.تقاضا جهت توسعه میباشد
مالک برخالف ماهیت پروانه توسعه بنا اقدام به تخریب کل بنا و احداث بناي جدید با  

اسکلت فلزي و به قدمت سال 98 نموده است. شایان ذکر است پروانه توسعه بنا صرفا براي 
.بناي مازاد بر بناي قدیمی صادر میگردد

:حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل میباشد
تخریب خانه قدیمی و احداث بناي جدید به سطح 195.35 مترمربع در همکف و 53.30 -1

مترمربع در طبقه اول (در حد تراکم)
حذف پیلوت و تبدیل آن به فضاي مفید مسکونی به سطح 29.88 مترمربع (خارج تراکم)-2

اضافه بنا در طبقه همکف به سطح 4.64 مترمربع (خارج تراکم)-3
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 18.08 مترمربع (خارج تراکم)-4

اجراي اسکلت فلزي به جاي بتنی-5
احداث بارانداز فلزي در حیاط (در مرحله نصب ستونکها) جهت تامین پارکینگ به سطح -6

25 مترمربع که در صورت تایید آن فاقد کسري پارکینگ و در غیر این صورت داراي دو 
.واحد کسري پارکینگ میباشد

حذف راه پله به بام
از آنجائیکه بناي قدیمی بدون پروانه و در حد تراکم بوده و قدمت آن سال 55 میباشد لذا 
برابر بخشنامه به شماره 34/3/1/8616 مورخ 71/04/28 وزیر محترم کشور (درخصوص 
تسریع و تسهیل در رسیدگی به کار ارباب رجوع ساختمان هاي مسکونی احداثی قبل از 
.تاریخ 66/01/01 بدون ارجاع به کمیسیون ماده صد)، پروانه توسعه بنا صادر گردیده است

باتوجه به نامه به شماره ش ر-229186-1398 مورخ 98/12/15 معاونت محترم شهرسازي و 
معماري آیتم شماره یک بالمانع شمرده گردیده و از جدول تحلیل کمیسیون ماده صد حذف 

.می شود
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 1/99/34560 مورخ 99/02/22 کمیسیون ماده 

.صد جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

28
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف (سایه بالکن احداثی ) به مساحت 21.26 مترمربع، اضافه 

بنا در طبقه اول به مساحت  21.26 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 37,885,320(سی و  
هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد و  بیست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 42.52  3
 

297000  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 1/99/35218 بدوي گلسار 104  
دهم

1-1-10058-594-1-0-0 28
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 149 مورخ 1381/04/11 و گواهی پایانکاربه شماره 12839مورخ 

1382/12/03 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 401.12 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار اقدام به احداث سوئیت در همکف به 
سطح 46.60 مترمربع به صورت تبدیل 2 پارکینگ و همچنین توسعه بنا در طبقه اول به 

سطح 21.26 مترمربع ( به صورت احداث بالکن ) و همچنین سایه بالکن احداثی در همکف به 
سطح 21.26 مترمربع نمودند که مشمول تراکم نمی باشد. اسکلت ساختمان فلزي و قدمت 

آن سال 1383 می باشد. برابر ضوابط سال وقوع تخلف (1383) داراي یک واحد کسري 
.پارکینگ می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت خانم نیره نوازنده  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح احداث بالکن تجاري به مساحت 50.03  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 660,396,000(ششصد و  شصت میلیون و  
سیصد و  نود و  شش هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 50.03  4
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/09 1/99/35226 بدوي اول خمسه 
بازار به 

طرف میدان 
قلی پور 

-جاده پیر 
  بازار

1-1-10321-6-1-0-0 28
7

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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک قطعه زمین محصور داراي فروشنامه عادي و 
برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 191.35 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است که 

ملک فوق یک قطعه زمین جدا شده از سند مالکیت به پالك ثبتی شماره 55/123/609/22  
که مساحت عرصه در آن قید نگردیده و سال صدور آن 1335 می باشد. برابر خط پروژه 

شماره 12 مورخ 1396/06/02 به سطح 44.70 مترمربع از وضع موجود در تعریض خیابان 35 
متري آتی و کوچه 8 متري قرار دارد و باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع می باشد. 
الزم به توضیح است قبالً در محل یک باب مغازه با قدمت سال 1360 به سطح حدود 100 

مترمربع داراي سوابق پرداخت درآمدي وجود داشت که به مرور زمان مغازه کامالً تخریب 
گردیده و فقط قسمتی از اسکلت آن باقی ماند. سپس  متقاضی اقدام به تخریب کامل 

اسکلت باقیمانده قبلی نمودند و از باقیمانده ملک به سطح 146.65 مترمربع اقدام به احداث 
بناي جدید به صورت تجاري با اسکلت فلزي با تاریخ احداث 1396 نمودند.که بابت مغازه 
فوق بسطح 146.65 متر مربع  و  3 واحد کسري پارکینگ تجاري داراي راي کمیسیون 

تجدید نظر ماده صد  به شماره 1/97/24254 مورخ 1397/03/12 مبنی بر جریمه بوده پس از 
آن داراي بالمانع شماره 1/33/325185 مورخ 1398/01/29 می باشد  حالیه مالک  بعد از 
بالمانع صادره بدون مجوز   بالکن تجاري بسطح 50.03 متر مربع  با قدمت حدود یکسال  ( 
1398/02/25 ) احداث نمودند تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند مراتب جهت 

.صدور دستور بعدي  تقدیم می گردد

28
7

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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,998,259,200(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  هشت میلیون و  

دویست و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 198.24  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/09 1/99/35227 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
شهید 

بهشتی خ 
میر 

ابوالقاسمی 
نبش 

بوستان 16

1-1-10487-13-1-0-0 28
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش توسعه تجاري در همکف بمساحت 4.94 مترمربع و توسعه بالکن 
تجاري به مساحت 124.36  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 

1,737,792,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  نود و  دو 
هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 129.3  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/09 1/99/35227 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
شهید 

بهشتی خ 
میر ابوالقاس

1-1-10487-13-1-0-0 28
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/81 مورخ 1397/05/14 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 351310 مورخ 

1398/04/30 به صورت 5.5 طبقه در 4 واحد مسکونی به همراه مغازه داراي بالکن  با 
زیربناي کل 896.58 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و 

میلگرد ستونهاي طبقه پنجم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.02 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 4.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 54.27 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري با توجه به حذف انباریها و موتورخانه و تاسیسات به سطح 124.36  -

مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 96.08 مترمربع ( هر طبقه 24.02 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 5.07 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 18.8 متر مربع ( هر طبقه 3.76 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري 

.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف با احتساب راه پله 73.62% ...................... سطح اشغال 
%استفاده شده 85.45

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

28
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي محمد پیر شالکویی  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 219668  مورخ 

1398.11.28  ارزش سرقفلی به مبلغ 547.250.000  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 109,450,000(یکصد و  نه میلیون و  چهارصد و  پنجاه 
هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 43.78  0
 

329063  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/22 1/99/35236 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان بعداز 
پارکینگ

1-1-10294-505-1-0-0 28
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت زمین نسقی داراي مبایعه نامه عادي به مساحت عرصه 80 
متر مربع بوده که مشتمل بر دو باب مغازه بدون مجوز بوده که گزارش حاضرمربوط به مغازه 
سمت غرب به مساحت 43.78 متر مربع می باشد که قدمت آن به استناد تاریخ نصب کنتور 
برق سال 1386 می باشد. به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/2/8 فاقد عقب نشینی می باشد. 

.مراتب با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم حضور می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9809970903305672 مورخ 1398/10/21 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن در خصوص سال وقوع تخلف و قدمت بنا 
به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع گردید که طی نظریه شماره 8558 مورخ 

99/1/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري زمان وقوع تخلف ساختمانی را سال 1388 
اعالم که این نظریه به طرفین ابالغ که طی نامه شماره ش ر – 58331 مورخ 

1399/04/10 شهرداري منطقه 1 سال وقوع تخلف را 1388 تایید و اصالح می نمایند 
لذا باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کلیه تخلفات در همکف و 
طبقات و یک طبقه مازاد جمعا به مساحت 308/88 متر مربع راي به جریمه با ضریب 

2/75 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1388) به مبلغ 1,019,304,000(یک 
میلیارد و  نوزده میلیون و  سیصد 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 308.88  2.75
 

1200000  , 1388 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/04/14 1/99/35239 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان  

همت

1-1-10280-808-1-0-0 290

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان مورد نظر به صورت یک قطعه زمین غیر محصور و خالی از اعیان به مساحت 159
مترمربع داراي سند افرازي در سال 1385 می باشد وبرابر خط پروژه شماره 1130  بسطح 

18/3مترمربع در تعریض کوچه 8متري قرار دارد  وبرابر نامه شماره ب/11031/33
مورخه87/11/27حوزه محترم شهرسازي وبرابر طرح تفصیلی در منطقه فرهنگی واقع 

گردیده حالیه درخواست صدور پروانه ساختمانی برابر نامه شماره الف/30010مورخه87/12/5
مشاور محترم حقوقی وتعهد سپرده شده به منظور استفاده ازماده واحده جهت احداث بنا بر 

/*/ اساس ضوابط رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

290

در خصوص تخلف اعالمی مطابق گزارش کارشناس شهرداري داراي  کاهش زیربنا در 
همکف به مساحت 1/1 متر مربع می باشد نه افزایش بنا . لذا قابلیت رسیدگی ندارد. 

ردتخلف 1.1  0
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/35245 تجدید 
نظر

پستک  
جنب 

مسجد  
اولین کوچه

1-1-10555-35-1-0-0 291

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
اضافه بناي مسکونی در نیم طبقه  بااعمال  ضریب1/5برابر ارزش معامالتی ساختمان  

جریمه بمبلغ 752,400(هفتصد و  پنجاه و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.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 4.56  1.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یکباب ساختمان مسکونی نسقی  
دوبلکسی با خط عادي (نسقی ) داراي پروانه ساختمانی بشماره 317 مورخ 72/12/07 و عدم 
خالفی بشماره 16329 مورخ 74/10/27 بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی با زیربناي 

..87.23 مترمربع میباشد
:حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا در کاهش زیربنا بشرح ذیل میباشد

کاهش زیربنا در همکف بسطح 1/1 مترمربع-
 افزایش بنا در نیم طبقه دوبلکسی بسطح 4.56 مترمربع -

درخصوص نظریه رعایت پارکینگ نیاز به پرونده فنی بوده با توجه سال صدور پروانه -
وتوسعه بنا در پرونده فنی و فاقد نقشه هاي معماري ضوابط پارکینگی تعلق نگرفته و 

.پارکینگی اعالم نشده است
ضمنآباستناد خط پروژه  11 مورخ 98/11/10 حد شمال به کوچه 8متري متصل وبمقدار 11.20

.مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی میباشد
الزم بذکراست ملک مذکور بصورت غیابی از طریق ناحیه گزارش گیري شده و بدون در  ==
نظر گرفتن مدارك مالک و پروانه ساختمانی به کمیسیون ارسال شده (ضمنآ ملک مذکور 
خالی از سکنه بوده) و راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 98/32601 مورخ 98/09/12 

.. مبنی بر تخریب بنا دریافت داشته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

جهت بروز رسانی

291

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و ضمن نقض راي بدوي و  با توجه به محتویات 
پرونده ،برابر بند19صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با 
اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به 

جریمه به مبلغ 549,360,000(پانصد و  چهل و  نه میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 109  1.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/21 1/99/35262 تجدید 
نظر

گلسار خ  
استاد معین 

  ك 5

1-1-10114-25-1-0-0 29
2

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 

1,398,398,400(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  هشت میلیون و  سیصد و  نود و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 138.73  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره371  مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  و انباري در زیرشیروانی شامل 4 واحد مسکونی 

کالً با زیر بناي  840.06 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي در طبقه 4 اقدام به احداث نموده ، 

عملیات ساختمانی در حد سفتکاري و نماسازي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 
: شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

 %سطح اشغال مجاز 59.01%  ----------- مورد استفاده 67.01 -
اضافه بنا در همکف به سطح 21.90 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح  55.56 مترمربع ( هر طبقه 18.52 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 40.80 مترمربع که از این مقدار بسطح 22.28 مترمربع عدم  -
. رعایت 2 متر عقب سازي در این طبقه می باشد

توسعه بنا در زیرشیروانی به سطح 3.59  مترمربع ، ضمنا بسطح 3.62 مترمربع بناي مازاد  -
 . بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.46 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 12.80 مترمربع (هر طبقه 3.20 مترمربع )عرض موجود راه پله در 

 . هر طرف 1.20 متر طبق نقشه می باشد
 . رعایت 4 پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
الزم به ذکر است در زمان پروانه  بسطح 109 مترمربع از تراکم اعطایی (تبصره 7) استفاده -

 . نموده است
حالیه درخواست  پاسخ استعالم دفترخانه جهت انجام معامله  را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
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

45.  2
 

3360000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/04/24 1/99/35263 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 

جنب فنی 
 حرفه اي

1-1-10436-82-1-0-0 29
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض در خصوص اضافه بناي مسکونی درهمکف 
و  طبقات  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 ، با ضریب  2  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ  173,174,400(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25.77  2
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/04/24 1/99/35263 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 

جنب فنی 
 حرفه اي

1-1-10436-82-1-0-0 29
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 58558 مورخ 99/4/10و تایید 

استحکام بنا ،  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 
1,159,401,600(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  

ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 115.02  3
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  137 مورخ 
97/06/11به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 483.29 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  54/86 -

.درصد---- سطح اشغال اجرا شده  بکسر راه پله   75/61 درصد میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1/42 مترمربع-

احداث یکباب مغازه در محوطه بسطح 34.49 مترمربع-
کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0/97 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 2-3 هرکدام  بسطح  7.40 مترمربع که جمعآ بسطح 14.80 مترمربع-
کنسول غیر مجاز در طبقات 2-3 هرکدام بسطح 0/47 مترمربع که در مجموع بسطح 0/94-

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 115.02 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 047 -

مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به شارع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/45 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1/35 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/27 مترمربع-

 عرض راه پله 2.96 متر-
 افزایش بناي انباري در زیرشیروانی بسطح 8.41 مترمربع-

 کاهش راهرو در زیرشیروانی بسطح 8.69 مترمربع-
کاهش فضاي راه پله وآسانسور در زیرشیروانی  بسطح 8.53 مترمربع*-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي  یک واحد کسري پارکینگ  تجاري تعلق میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
الزم بذکراست با توجه به شکل خاص و اضالع ساختمان جهت تعیین رعایت عقب نشینی  -
و باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/07/17 حد شمالی به خیابان 16متري در همکف وطبقات 

هرکدام بمقدار0/09 مترمربع که درمجموع 0/45 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی 
..میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

29
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مظفر نیکو منش  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
1 رشت ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 228740 مورخ 
1398.12.14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به 

مبلغ 37.956.864.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 7,591,372,800(هفت میلیارد و  

پانصد و  نود و  یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 168.96  0
 

3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/04/17 1/99/35264 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی (ع)

1-1-10280-4-1-0-0 29
4

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 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,501,485,000(یک میلیارد و  پانصد و  یک میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193.74  2.5
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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 1,395,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  پنج میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 225  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/111  مورخ 1397/05/29 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی به همراه 3 باب مغازه با زیر بناي کل 802.33 مترمربع صادر گردیده است.که در 

: مرحله سفت کاري  به استناد نقشه برداري ارائه شده بابت تخلفات  به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 83.9 مترمربع -

توسعه تجاري ( 3 باب مغازه ) جمعاً به سطح 21.09 مترمربع -
احداث 5 باب مغازه دیگر در همکف جمعاً به سطح 147.87 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 92.90 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 8.47 متر مربع و در طبقه اول به سطح 8.47 متر مربع ( عرض راه پله باقیمانده 1.10 

متر )
داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 8 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد و با  -

توجه به اینکه تجاریها باعث حذف پارکینگ مسکونی گردیده بنابر این داراي 10 واحد 
کسري پارکینگ تجاري بوده و به دلیل پرداخت 1 واحد کسري پارکینگ در زمان صدور 

.پروانه در نتیجه داراي 9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.طبقات دوم و سوم و زیر شیروانی در اجرا حذف گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز 70% ............................ مورد استفاده 89.64

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق در واحد خالف و راي کمیسیون ماده صد مورخ  ))
1/99/35264 مورخ 1399/04/17 می باشد حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري است 

 با توجه به نقشه برداري ارائه شده تعداد مغازه ها از 8 باب به 9 باب افزایش یافته و طبقه 
اول بصورت یک واحد تجاري مستقل و ساختمان کال بصورت تجاري با 100% پوشش بنا  می 

 باشد داراي تخلف ساختمانی بشرح ذیل می باشد
اضافه بناي تجاري در همکف بسطح 28.82 متر مربع( که از این مقدار بمساحت 26.19  -1

متر مربع بصورت  احداث یکباب مغازه در حیاط خلوت شمالی و بسطح  2.63 متر مربع 
( اضافه بناي تجاري همزمان ساز می باشد

تبدیل راه پله همکف بسطح 13.22 متر مربع در ضلع شمالی  به راه پله تجاري مستقل  -2
 جهت دسترسی به واحد تجاري  طبقه اول

 اضافه بناي تجاري در طبقه اول بسطح 28.91 متر مربع -3
 تبدیل 308.73 متر مربع واحد مسکونی طبقه اول به یک واحد تجاري مستقل-4

تعداد 15 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد با توجه به پرداخت 10 واحد کسري پارکینگ  -5
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 تجاري در مرحله قبلی  تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف  دارند.مراتب جهت صدور دستور  تقدیم می گردد

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد،ضمن نقض راي بدوي ،  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 430.2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/14 1/99/35268 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
-خیابان  

شیرخانی - 
بن بست 

الله

1-1-10278-9-1-0-0 29
5

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی در همکف و طبقات ،  بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

 جریمه بمبلغ 1,658,664,000(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  
ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 164.55  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/400  مورخ  1397/12/15 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 700.50 مترمربع صادر گردیده است. الزم به 
توضیح است در مرحله ستونگذاري همکف و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 38.80 

.مترمربع داراي راي کمیسیون تجدیدنظر مورخ 1398/06/17بوده  و اجراي حکم نموده است
********************************

حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 18.78 مترمربع ( به صورت سایبان جهت تامین پارکینگ می  -
باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 109.83 مترمربع ( هر طبقه 36.61 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 3.52 مترمربع در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 12.39 متر مربع ( هر طبقه 4.13 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا  1.15 متر متغیر می 

.باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 20.03 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 15.18 مترمربع  
.داراي مازاد تراکم می باشد که به صورت توسعه بنا در بند فوق لحاظ شده است

.افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
الزم به توضیح است برابر ضوابط درهاي پارکینکی نصب شده ولی در اجرا پارك حاشیه اي 

.حذف گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده  ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده  79.84
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد باقر ربانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
یک رشت مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 27.58  

مترمربع ، احداث بالکن تجاري بمساحت 43.47 مترمربع ، همچنین توسعه تجاري 
بمساحت 14.14 مترمربع و توسعه بالکن تجاري بمساحت 45.72 مترمربع ، به منظور 

تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 55161 مورخ 1399.04.05  ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
5.358.750.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,071,750,000(یک میلیارد و  
هفتاد و  یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 130.91  0
 

3360000  , 1392 احداث مغازه بدون مجوز 1399/04/15 1/99/35272 بدوي خیابان 
شمسی پور

1-2-10099-6-1-0-0 29
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 ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1392 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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3,171,470,400(سه میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  

چهارصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 314.63  3
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی 
به شماره 336 مورخ 1392/10/30 و بصورت سه  طبقه بر روي  یک باب مغازه بالکن دار در 
یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 311.3  مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
 توسعه بناي تجاري در همکف به مساحت 14.14 مترمربع -1

. احداث یکباب مغازه در پیلوت به مساحت 27.58 مترمربع -2
بناي مازاد برتراکم کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در  -3

. همکف به مساحت 2.93 مترمربع
. توسعه بالکن تجاري به مساحت 45.72 مترمربع -4
. احداث بالکن تجاري به مساحت 43.47 مترمربع -5

بناي مازاد برتراکم کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در   -6
. طبقه اول به مساحت 3.10 مترمربع

. اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم  به مساحت 95.22 مترمربع -7
. اضافه بناي مسکونی در طبقه سوم  به مساحت 101.77 مترمربع -8

. اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم   به مساحت 101.77 مترمربع -9
بناي مازاد برتراکم کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در  -10

 طبقه دوم تا چهارم به مساحت 9.84 مترمربع .( هر طبقه 3.28 مترمربع )
تعداد واحد هاي مسکونی از  یک  واحد به  سه واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 
4 باب پارکینگ در پیلوت و بنا به اظهار نظر مالک از بابت اختصاص یکی از پارکینگ هاي 

.مازاد به واحد تجاري ،  حالیه دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 79.32 درصد و سطح اشغال اجرائی 100 

.درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمربع می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 1,659,635,000(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد 

و  سی و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 511.2  2.5
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/17 1/99/35278 تجدید 
نظر

گیالنشهر  
12متري 

رشتیان 58

1-2-10126-31-1-0-0 29
7

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  0
 

1300000  , 1390 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه شماره 127 مورخ 
89/5/10 و بصورت 6/5 طبقه و در 6 واحد مسکونی صادر و در مرحله  اجراي فنداسیون 
داراي سوابق  بشرح ذیل می باشد که پس از آن گواهی عدم خالف (89/10/20-100673) 

 :  اخذ نموده اند
برخالف مدلول پروانه مبادرت به افزایش بنا در همکف بسطح 63/55 مترمربع و بعمق 1/60 

.متر خارج از 60 درصد مجاز و خارج از تراکم نموده اند
مجددا با توجه به پیشرفت عملیات  در مرحله سفتکاري داراي سابقه گزارش تخلف بوده  که 
به دلیل شکایت همسایه ، نسبت به احداث پله فرار در دو متر حیاط خلوت  ، راي تخریب از 

. کمیسیون ماده صد بشماره 29947-98/03/28 صادر شده است
*******************

طی بازدید مجدد راه پله فرار با توجه به راي تخریب و شکایت همسایه مجاور، توسط مالک 
. راسا جمع آوري شده  که نیاز به استعالم از اداره آتش نشانی می باشد

*******************
:  حال با توجه به آخرین نقشه هاي ارائه شده  تخلفات بشرح ذیل اصالح می گردد

سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله  45% و سطح اشغال مورد استفاده  با احتساب راه  -
 % پله 70.60

اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 19.99مترمربع -
 احداث سایبان با مصالح غیر همگن در همکف بسطح 3.53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 417.70 مترمربع ( هر طبقه  83.54  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 10.66مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 5 بسطح 50.45 مترمربع (هر طبقه 10.09 مترمربع)عرض باقیمانده  راه پله 

. در هر طرف  1.20 متر طبق نقشه می باشد
 احداث دو باب انباري در زیرشیروانی بسطح 6.84 مترمربع -

 افزایش سطح راه پله تا بام 2.03 مترمربع
 حذف طبقه 6 بسطح 152.96مترمربع -

  افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 10 واحد-
برابر ضوابط پروانه رعایت پارکینگ گردیده است .ضمنا پارکینگ ها در زمان پایانکار نیاز  -

.به جانمایی عملی دارد
. فاقد عقب نشینی می باشد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

29
7

شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.چک لیست کمیسیون ماده صد لحاظ گردید
 

*********************************************************
***********************

برابر نامه شماره 8675-99/01/31 از سازمان آتش نشانی با توجه به شکایت همسایه مجاور 
و جمع آوري پله فرار ، مالک می بایست نسبت به نصب و اجراي سیستم هوزریل ، سیستم 
اعالم حریق ، خاموش کننده هاي دستی ، راه دسترسی به زیرشیروانی ، روشنایی اضطراري 
و لوله هاي خشک آتش نشانی  (که همگی قابلیت اجرا در ساختمان را دارند ) اقدام نماید 

که برابر تصاویر پیوست اجرا گردیده است . ضمنا در خصوص شکایت همسایه داراي رضایت 
نامه رسمی بشماره 55437-98/09/20 نیز می باشد . مراتب در پاسخ به تصمیم اعضاي 

.محترم کمیسیون ماده صد  و جهت صدور  دستور تقدیم میگردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 24682  مورخ 99/2/23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ1/016/600/000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 203,320,000(دویست و  سه میلیون و  

سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 156.4  0
 

455625  , 1384 تبدیل غیر مجاز 1399/04/16 1/99/35287 تجدید 
نظر

بلوار رجائی 
چهارراه 
وحدت  
شهید 
مهربان

1-2-10093-1-1-0-0 29
8

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 45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  
پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما  در اجراي تصمیم شماره 1/9/133621  مورخه 98/11/26 کمیسیون محترم ماده صد 
واصالح گزارشی که بصورت غیابی براي کمیسیون ماده صد ارسال گردیده بود  مکان ارائه 

شده توسط  متقاضی بصورت یک باب ساختمان
دو طبقه با زیربناي همکف 156/4  مترمربع وطبقه اول 156/4 مترمربع مجموعا` بازیربناي  
312/8 مترمربع  داراي پروانه شماره 376 مورخ 83/08/06 و پایانکار شماره 24820 مورخ 

84/7/23 بصورت دو واحد مسکونی
بوده که افزایش بناي جدیدي  صورت نگرفته اما از طبقه همکف از تاریخ 1384/08/01  
بصورت باشگاه بدن سازي  به نام بدن متفاوت استفاده میگردد وداراي تابلوي بنر فاقد 

 نورپردازي به ابعاد حدود 2 متر ×2  متر می باشد  وبراساس
ضوابط سال تبدیل براي سطح ورزشی فوق به ازاي هر 100 مترمربع یا به ازاي هر 50 نفر  نیاز 
به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح فوق کسري تعداد دو واحد   پارکینگ ورزشی  دارند 

/.. مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

29
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 2 برابر 

ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه 
به مبلغ  508,300,800(پانصد و  هشت میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال صادر 

و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد .

جریمه 75.64  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 1/99/35295 تجدید 
نظر

طالقانی   
نوري

1-2-10036-30-1-0-0 29
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      1/9/475    مورخه  
    97/12/27        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  در 3   واحد مسکونی بازیربناي 

 کل 522/5   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد  سقف آخر    است وتا این مرحله برابر نقشه 

 < برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/21    مترمربع که از مقدار فوق بسطح    -1

 .  4/7مازاد برسطح اشغال وبسطح   14/51  مترمربع درحد سطح اشغال می باشد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات مجاز اول الی سوم  بسطح   55/77  مترمربع (  -2

 هرطبقه   18/59   مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه چهارم بسطح 136/17  مربع  -3
. توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 70% باضافه 10% تراکم تشویقی عقب نشینی 80

 . %%  مورد استفاده 82/8
 .%تراکم طبقات 210% باضافه 30% تراکم تشویقی عقب نشینی 240%  مورد استفاده 329/88

باتوجه به افزایش بنا وافزایش یک طبقه وافزایش واحدها از 3 واحد به 4 واحد به ازاي  -4
 . هرواحد 14 مترمربع  فضاي باز  بسطح 27/06مترمربع نمی گردد

با توجه به تغییرات ایجاد شده در انباریها ونصب درب  براساس پروانه براي 4 واحد  -5
 .   . مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ میگردد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 0/66  مترمربع ( هرطبقه  -6
 . 0/22 مترمربع )  ضمنا` زیرشیروانی تاکنون اجرا نشده است

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي با توجه به نظریه 
هیات  کارشناسان رسمی بشماره 60892 مورخ 1399.04.12 مبنی بر تایید استحکام 

بنا ،  بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 34,748,000(سی و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 40.88  1
 

850000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/17 1/99/35299 تجدید 
نظر

فخب 
خیابان 
شهید 

نوروزي 
نزدیک 
مسجد 

کوچه سوم 
 فرعی سوم

1-1-10648-59-1-0-0 300

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 21,250,000(بیست و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

850000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه وسرویس جداساز با مصالح بلوکی و قدمت 
سال 1389 با زیربناي 40.88 مترمربع  بر روي عرصه طبق نقشه وضع موجود بسطح 68.85 

مترمربع می باشد و یک باب کسري پارکینگ نیز دارد ،  که با توجه به نامه شماره 
734/98/96679-98/07/02 اداره بهزیستی درخصوص معافیت مددجویان تحت پوشش آن 

اداره از پرداخت هزینه هاي صدور پروانه و انشعاب اب و فاضالب و برق و گاز در حال بهره 
برداري می باشد . باستناد خط پروژه 12-98/09/11 بسطح 29 مترمربع در تعریض کوچه 8 
متري قرار دارد .  مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد جهت صدور دستورات بعدي 

 . تقدیم می گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح توسعه بالکن تجاري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 143,220,000(یکصد و  چهل و  سه 
میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.55  4
 

3100000  , 1395 1399/05/05 بالکن خارج از حد مجاز 1/99/35305 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی  
نبش 

گلستان6

1-1-10071-12-1-5-0 301

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً  مکان تعرفه شده بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 16/25مترمربع و داراي 
بالکن سرتاسري بسطح 16.25 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 4.7 متر مربع داراي 

بالمانع 1/33/183288 مورخ 94/5/29 می باشد. حالیه بسطح 11.55 متر مربع داراي توسعه 
بالکن می باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می 

.گردد. بر اساس پایانکار صادره فاقد عقب نشینی میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,636,457,000(دو میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  چهارصد و  

پنجاه و  هفت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 283.49  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 1/99/35313 بدوي شهرك 
بهشتی 
گلسار  
شهید 
جاهدي

1-1-10237-54-1-0-0 302

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/399 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  554.6 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
و فاقد سربندي بوده و طبقات اول و دوم دیوارچینی گردیده است. به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.4 مترمربع. سطح اشغال مجاز 64.68  -1

.متر مربع بوده و سطح اشغال مورد استفاده 79.66 متر مربع می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 88.2 مترمربع ( هر  -2

طبقه 29.4 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 129.53 متر مربع که بصورت دوبلکس طبقه سوم می  -3

.باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 18.96 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتراز 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 17.4 متر مربع -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز  نمی گردد -6

.آسانسور حذف گردیده است -7
ضمنا ساختمان داراي 2 راه پله مجزا بوده که یکی فقط دسترسی به طبقات اول و ودوم  -8

.داشته و دیگري به همه طبقات دسترسی دارد
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از4 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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/05 1/99/35339 بدوي گلسار 126
گلسار 
 بهار13

1-1-10475-2-1-0-0 30
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 174 مورخ 
97/07/02 و اصالح پروانه بشماره 346677-97/12/25  به صورت 4 طبقه روي پیلوت 

. شامل 4  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 744.05  مترمربع می باشد
 مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده

،
در مرحله ي اجراي اسکلت و اجرچینی و سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل 

: می باشد
 %سطح اشغال مجاز 71.24 % ------------ مورد استفاده 94.27 -

اضافه بنا در همکف به سطح 46.48 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  236.32 مترمربع ( هر طبقه  59.08  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 12.64   -

 . مترمربع ( هر طبقه 3.16 مترمربع) ضمنا عرض راه پله موجود در هر طرف 1.10 متر می باشد

بناي مازاد بر تراکم  بسطح 40.58 مترمربع بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در  -
. زیرشیروانی که از این مقدار بسطح 12.84 مترمربع توسعه بنا می باشد

. با توجه به جانمایی رعایت پارکینگ طبق ضوابط جاري می گردد -
. رعایت عرض درب پارکینگ ها می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.عقب نشینی ندارد -
پس از گزارش فوق  راي جریمه از کمیسیون ماده صد صادر گردیده و داراي پرونده مختومه 

.در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
*********************************************************
*********************************************************

*************************
حال عملیات ساختمانی در مرحله نماسازي و نازك کاریست  و با توجه به بازدید مجدد و 
نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت بصورت افزایش تعداد واحد از 4 به 8 واحد می باشد 

 . ضمن اینکه انباري ها از 4 به 8 واحد افزایش یافته است
رعایت پارکینگ بدون مزاحم براي 8 واحد می گردد .رعایت 2 پارك حاشیه اي گردیده است

 .
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 . طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و آماده بهره برداریست ********
*********************

.مراتب با توجه به درخواست متقاضی  جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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  و  طبقات مجاز و همچنبن طبقه مازاد ( طبقه ششم )  با توجه به نظریه هیات 
کارشناسان رسمی دادگستري بشماره 62139 مورخ 1399.04.14 مبنی بر تایید 

استحکام بنا ، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  8,461,756,800(هشت میلیارد و  چهارصد و  

شصت و  یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال محکوم و 
اعالم می دارد.

جریمه 839.46  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 1/99/35340 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ  
118 

1-1-10102-46-1-0-0 304
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخ 1396/05/07 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1536.2 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون از بابت اضافه بنا در همکف  به سطح 85.33 مترمربع داراي راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/11/03 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و پرونده 

مختومه گردیده است . مجدداً در مرحله سفت کاري و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل

کاهش بنا در همکف به سطح 14.94 مترمربع ( نسبت به راي قبلی ) -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به جمعاً سطح 421.80 مترمربع ( هر طبقه 84.36  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم ) به سطح 332.10 مترمربع -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 5.65 متر مربع ( هر طبقه 1.13 متر مربع 

(
احداث زیر شیروانی به سطح 75.17 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري در زیرشیروانی بیش از 5 مترمربع ، به سطح 4.72  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 0.02 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده ولی حد نصاب فضاي سبز به دلیل عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نگردیده است

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون همعرض ماده صد 
.مورخ 1399/04/22 مبنی بر جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است

****************************
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید. حالیه درخواست صدور 
گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روزرسانی گزارش و صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/22 1/99/35341 تجدید 
نظر

رشتیان  
چهار راه 
وحدت 

نرسیده به 
بانک 

صادرات

1-2-10103-8-1-0-0 30
5

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 48408  مورخ 1399.03.27  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 29.385.750.000  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 
5,877,150,000(پنج میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  پنجاه 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 184.91  0
 

3560000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی با موافقت کمیسیون ماده 5 
به شماره 86 مورخ 1389/04/03 بصورت 4/5طبقه در 4واحد مسکونی و یکباب تجاري 

بسطح 20مترمربع بابالکن در حد 1/3 با زیر بناي 585/41 مترمربع بوده که از بابت افزایش 
بنا برخالف مدلول پروانه و کال خارج از تراکم در حد سفت کاري داراي سوابق گزارش بوده 

که منجر به صدور آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه براي 
مسکونی و تخریب و اعاده به وضع پروانه براي تجاري گردیده که با توجه به اجراي حکم 

(مسدود نمودن پنجره ها و راه دسترسی به بالکن ) توسط مالکان گواهی عدم خالف دریافت 
. نموده اند

الزم به توضیح است که در زمان اخذ عدم خالف طبق مدارك پیوست داراي اظهار نظر 
کارشناس رسمی دادگستري  و مهندس ناظر سازه می باشد که بدلیل اینکه  تخریب بالکن 
بیش از حد مجاز ، اسیب جدي به سازه ساختمان وارد می سازد با تخریب مخالفت گردیده 

 . است
ضمنا دو مرحله در ماده 27 نظام مهندسی مطرح گردیده که به دلیل آسیب رساندن به سازه 
و ناپایداري سازه در مقابل زلزله با تخریب قسمتی از سازه مخالفت گردیده است  و مدارك 

. آن به پیوست می باشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده با توجه به عدم امکان تخریب برابر توضیحات فوق مالک نسبت 
به تغییر در فضاهاي داخلی ( تخریب دیوار پشت مغازه و احداث راهروي دسترسی به حیاط 
مشاعی جهت دسترسی مسکونی و بازگشایی بالکن ) اقدام نموده  و به استناد نقشه برداري 

: ارائه شده داراي مغایرت و تخلف بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 83.86 مترمربع در یک باب مغازه -

 احداث (بازگشایی ) بالکن تجاري سراسري  بسطح 101.05 مترمربع -
کسري پارکینگ مسکونی طبق راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره  -

10226-93/12/12 به تعداد 6 باب پرداخت شده است و با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري  و 
. برابر ضوابط پروانه ، تعداد 4  واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

************************
الزم به توضیح است که  داراي راي بدوي اعاده به وضع سابق  از کمیسیون ماده صد به 

. پیوست نیز می باشد
 . مراتب با توجه به  توضیحات فوق  جهت صدور دستورات  بعدي  تقدیم  می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص تراکم اعطایی اعالم شده با توجه به اینکه موضوع از شمول تباصر ماده صد 
قانون شهرداریها خارج می باشد لدا به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 199.86  0
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/23 1/99/35347 تجدید 
نظر

جاده  
پستک بعد 

 از کانال

1-1-10539-41-1-0-0 306

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 ، راي به جریمه به مبلغ 3,016,900,800(سه میلیارد و  

شانزده میلیون و  نهصد هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 299.61  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري- مسکونی به شماره 228 مورخ 
1392/08/15 به صورت 4 طبقه روي پیلوت و مغازه برابر بند یک کمیسیون ماده 5 شامل 7 

واحد مسکونی کالً با زیر بناي 749 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج 
از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي 
نازك کاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه 

:می باشد
سطح اشغال مجازبا احتساب راه پله  59.50% ------------ سطح اشغال مورد  -

 %استفاده با احتساب راه پله 78.68
 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 39.77 مترمربع -

بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرزمین بسطح 0.44  -
 مترمربع

اضافه بنا در همکف به سطح 39.77 مترمربع -
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 121.87مترمربع -

افزایش ارتفاع مغازه از 5.40 متر به 6.50 متر بر خالف ضوابط -
توسعه بالکن تجاري بسطح 122.81 مترمربع که از این مقدار بسطح 84.40 مترمربع تبدیل  -

. واحد مسکونی به بالکن و مابقی بسطح 38.41 مترمربع توسعه بنا می باشد
افزایش بنا در طبقه اول بصورت راه پله بسطح 0.36 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات 2 تا  4 جمعاً به سطح 169.35 مترمربع (هر طبقه  56.45 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 برابر نقشه بصورت اتاق (فاقد سرویس و آشپزخانه ) با  -

 راه مجزا از راه پله مشاعی بسطح 48.63 مترمربع
 توسعه راه پله تا بام بسطح 1.29 مترمربع -

ضمنا مالک جهت دسترسی به زیرزمین به جاي استفاده از جک از رمپ استفاده نموده و  -
طی بازدید مجدد اقدام به اصالح شیب و عرض رمپ نموده  است که با توجه به اصالح آن 

  . رعایت 4 باب پارکینگ مسکونی می گردد
 . تعداد 5 باب کسري پارکینگ تجاري دارد -

 کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 3 واحد -
ضمنا در هنگام صدور پروانه به سطح  199.86 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -

اند.(تبصره 7)
الزم به توضیح است با توجه به تعریف اتاق در طبقه 5 و در صورت منضم کردن آن به یکی  -

از واحد هاي مسکونی رعایت پارکینگ مسکونی گردیده است و درصورت تغییر یک باب 
. کسري پارکینگ مسکونی خواهد داشت
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. چک لیست کمیسیون ماده صد لحاظ شده است -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به بررسی هاي صورت گرفته مطابق خواسته شعبه محترم تجدیدنظر دیوان 
عدالت اداري به شماره دادنامه 9509970956100970 مورخ 95/05/18،با عنایت به 

اسناد مالکیت آقاي یگانه موسوي  و مجوز دیوارگذاري مورد تایید در دادنامه بدوي 
دیوان بشماره دادنامه 93099709030001250 مورخ 93/04/03که منتهی به راي 

گردیده و نیز با توجه به بررسی هاي انجام شده شاکی(آقاي رمضانی)ادعاي اینکه 
قسمتی از ملک ایشان در سند مالکیت و تصرف آقاي یگانه موسوي قرارگرفته را 

ندارد؛لذا موضوع از مصادیق تعارض در اسناد ثبتی نمی باشد،همچنین مستنداً به راي 
بدوي شعبه سی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9409970903001615 مورخ 

94/03/30،کمیسیون ماده صد در راي مورد اعتراض مرتکب نقض قوانین و مقررات 
نشده است،لذا باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب یک دهم 

ارزش معامالتی حکم به جریمه به مبلغ 1,428,000(یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  
هشت هزار ) صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 14  0.1
 

1020000  , 1391 دیوار گذاري 1399/04/18 1/99/35348 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
جنب اداره 
پست نواب 

آرش

1-1-10355-8-1-0-0 30
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت به صورت یک باب خانه و محوطه به مساحت 
عرصه 535.87 مترمربع میباشد.داراي مجوز دیوارکشی براي عرصه باقیمانده به شماره 

13852 مورخ 84/05/01 که مالک پس از آن اقدام به دیوارگذاري و در پی آن مسدود نمودن 
کوچه و همچنین اقدام به احداث بدون مجوز یک باب خانه مسکونی در عرصه باقیمانده 

نموده که برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره 14702 مورخ 86/08/28 به تخریب بناي 
احداثی محکوم و از بابت دیوارگذاري و بازگشایی کوچه مقرر گردید شهرداري از طریق 

مراجع ذیصالح اقدام نماید، که با طرح در دیوان عدالت اداري و رسیدگی مجدد در 
کمیسیون همعرض مورخ 87/11/29 به قلع و اعاده به وضع سابق محکوم گردید.و برابر 

گواهی واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی توسط عوامل شهرداري اجراي حکم گردید و 
.پرونده مختومه شد

مالک مجدد نسبت به دیوارگذاري به طول 8 متر اقدام که برابر راي بدوي به شماره 2165 
مورخ 92/08/20 و تجدیدنظر به شماره 4088 مورخ 92/11/08 به تخریب محکوم و مجددا 

برابر دادنامه به شماره 9309970903001250 مورخ 93/04/03 حکم به ورود شکایت صادر و 
مقرر گردید پس از ارجاع به کارشناس رسمی در همان کمیسیون مطرح شود که درنهایت 

منجر به صدور راي به شماره ش ر- 55943 مورخ 93/11/05 مبنی بر جریمه گردید که برابر 
.گواهی واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی اجراي حکم گردید

با شکایت اهالی مجددا پرونده در دیوان مطرح و برابر دادنامه به شماره 950997095610097
 مورخ 95/05/18 حکم به ورود شکایت و رسیدگی مجدد صادر و برابر تصمیم مورخ 

96/08/09 کمیسیون ماده صد مقرر گردید آخرین گزارش بر اساس طرح تفصیلی جدید 
.تهیه و ارائه گردد

الزم به ذکر است پالك مجاور در حد جنوب با پالك ثبتی تجمیعی 55/11835 و 55/668 و 
55/669 به صورت یک باب ساختمان دو طبقه روي پیلوت داراي پروانه به شماره 99 مورخ 

77/04/10 و پایانکار به شماره 26998 مورخ 80/10/11 میباشد که باتوجه به پایانکار صادره از 
.حد شمال به کوچه متصل بوده و پنجره مشرف به عرصه قطعه موصوف دارد

طبق سوابق موجود در پرونده اعیان پس از بازسازي به صورت کارگاه صنایع دستی به سطح 
313.60 مترمربع بوده که به استناد گزارش کارشناسی به شماره 130790مورخ 90/12/08 از 
بابت 129.58 مترمربع داراي سوابق و پرونده مختومه سال 69 درواحد جلوگیري از تخلفات 
ساختمانی میباشد در حال حاضر بخشی از انبار تبدیل به موسسه اعتباري کاسپین به سطح 
تقریبی 100 مترمربع و موسسه اعتباري آرمان به سطح تقریبی 70 مترمربع شده که از بابت 

آن فاقد مجوز و مابقی به صورت انبار متروکه میباشد.قسمتی از بناي موسسه اعتباري 
.کاسپین به سطح تقریبی 30 مترمربع در قطعه مذکور و مابقی در قطعه اول میباشد

30
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به اینکه گزارش غیابی میباشد درخصوص میزان دقیق متراژ مذکور نیاز به ارائه 
نقشه برداري از سوي مالک میباشد.از بابت موسسات مالی و اعتباري نظر به اینکه تاکنون در 

کمیسیون ماده صد مطرح نگردیده است نیاز به گزارش در قالب پرونده جدید و متعاقبا 
.ارسال آن به کمیسیون بدوي میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 96/10/04 به سطح 85 مترمربع در تعریض کوچه و 

.بازگشایی پیاده راه با عرض 3 متري واقع گردیده است
الزم به ذکر است در حال حاضر کوچه با توجه به دیوارگذاري به طول تقریبی 7 متر در حد 
.شرق و نصب درب آهنی به طول 7 متر در حد غرب با قدمت سال 91 مسدود گردیده است

داراي نامه اداره ثبت به شماره 35527 مورخ 98/03/07 درخصوص شرح موقعیت پالك هاي 
.موردنظر میباشد

در پاسخ به نامه به شماره ش ر- 124627-1398 مورخ 98/07/14 کمیسیون ماده صد به 
استحضار میرساند ملک مورد نظر داراي مجوز دیوارکشی به شماره 13852 مورخ 84/05/01 

به صورت نرده گذاري بوده که در اجراي راي کمیسیون مورخ 86/08/13 به همراه کلیه 
اعیانات بدون مجوز تخریب گردیده و مجدد برابر سوابق، مبادرت به دیوارگذاري بدون مجوز 

.به طول 8 متر نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 6 واحد، با توجه به تأمین 
پارکینگ هاي مورد نیاز، راي به ابقاء شش واحد مسکونی صادر واعالم می دارد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/19 1/99/35353 تجدید 
نظر

خ  
استادمعین
-ك16 بن 
 بست نداف

1-1-10438-24-1-0-0 30
8

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 59.05 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 29.79 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به 
مساحت 16.29 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.81 مترمربع با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,864,635,200(دو 
میلیارد و  هشتصد و  شصت و  چهار میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 284.19  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
((مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  12مورخ 

97/04/10 به صورت سه طبقه روي یکواحد تجاري در3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 535 
..مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 
:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه  بکسر راه پله بمقدار  48.86 -
. درصد---- سطح اشغال اجرا شده بکسر راه پله بمقدار  80.92 درصد

افزایش بنا در همکف به سطح 59.05 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 59.05 مترمربع که جمعآ بسطح  177.21 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 7.76 مترمربع که -
جمعآ بسطح 23.28 مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 6.51 مترمربع-
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد تجاري بسطح 12.87 مترمربع  وفاقد بالکن -

(ارتفاع3.40متر)
توسعه تجاري در همکف بسطح 5.07 مترمربع-

 افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 6 واحد مسکونی-
با توجه به توسعه تجاري وافزایش یک واحد تجاري به دوواحد تجاري داراي دو واحد -

..کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد
 عرض راه پله میانگین  2.49 متر-

 افزایش در زیرشیروانی بمقدار16.39 مترمربع-
 افزایش در انباري  زیرشیروانی (مازادبر5مترمربع)  بمقدار 1.81 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

با توجه به افزایش طول درب ورودي پارکینگها داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  -
  جهت عوارض درآمدي

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
الزم بذکراست ملک مذکور درحدشمالی داراي شکایتی درخصوص مدعی بودن مالکیت 

قطعه زمین نسقی متصل به ملک متقاضی که براساس طرح تفصیلی فاقد کاربري و در مسیر 
خیابان تعبیه شده میباشد..))

****************
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بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/35353 مورخ 
1399/05/19 (بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري، توسعه بناي تجاري رأي اعاده به 

مدلول پروانه و کسري پارکینگ تجاري منتفی و بابت باقی موارد محکوم به جریمه) 
.میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده واحد تجاري در همکف به مدلول پروانه اعاده گردیده 
.است

.ضمنا` گزارش مذکور صرفا` جهت اخذ عوارض درآمدي میباشد

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 
1,636,185,600(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  هشتاد و  

پنج هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 169.62  3
 

960000  , 1396
 , 1398

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/28 1/99/35361 بدوي انتهاي  
پستک   
طالقانی   

کوي اساتید

1-1-10440-68-1-0-0 309
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 46 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 412/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  
قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/82 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

: 1396/09/04 و پرونده در واحد خالف میباشند همچنین بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/74 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 35/48 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-2
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/05/20 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات 

.میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/60 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت بصورت  *****
احداث انباري در حیاط بمساحت 10/22 متر مربع میباشد.)

توضیح اینکه مساحت انباري احداثی 11/51 متر مربع میباشد که بمیزان 10/22 متر مربع از 
.آن در حیاط قرار دارد

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 0/74 متر مربع (هر طبقه 0/37 متر مربع ) بصورت  *****
همزمانساز

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد به کسر راه پله بمساحت 49/90 متر مربع  *****
(بصورت تراس مسقف ) و تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 2/61 متر مربع همچنین 

تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 67/43 متر مربع در طبقه سوم
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد *****

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 38/34 متر  *****
مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع)

(عرض راه پله 1/20 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60%  - سطح اشغال موجود 70/3
بمساحت 0/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

(طبق جانمایی ارائه شده تأمین میگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*******************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,546,006,400(دو میلیارد و  پانصد و  چهل و  شش میلیون و  شش 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 252.58  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/07 1/99/35364 بدوي گلسار` خ  
وحدت بلوار 

دیلمان 
توحید 4

1-1-10201-16-1-0-0 310

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 320 مورخ  
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با 
زیر بناي 776/90 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  می باشد.  با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
%سطح اشغال مجاز 52/39% ---------- مورد استفاده  76/76 -

اضافه بنا در همکف بمساحت  45/05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً بمساحت 200/25 مترمربع (  طبقات اول تا سوم  -
45/05 مترمربع و طبقه چهارم  65/10 مترمربع  به دلیل عدم رعایت عقب سازي در این 

 طبقه)
بناي مازاد بر تراکم به دلیل رعایت مساحت مجاز انباریها در همکف جمعاً بسطح 7/28 -

مترمربع
.انباري زیرشیروانی حذف شده و انباري ها در همکف احداث شده است -

. رعایت فضاي سبز میگردد و رعایت فضاي باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 40.55 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم، هر طبقه به مساحت 40.55 مترمربع، احداث راهرو و انباري در زیرشیروانی به 
مساحت 12.75 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 2,172,240,000(دو میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  

دو میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 215.5  3
 

3360000  , 1396
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 1/99/35367 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
دکتر احمد 

 پناه

1-1-10492-56-1-0-0 311
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 245,733,600(دویست و  چهل و  

پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 146.27  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/05 1/99/35367 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

زمینهاي دك

1-1-10492-56-1-0-0 311

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي  پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخ 
1392/03/06 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 51.07 مترمربع و 

...تمدید پروانه با شماره مذکور و مورخ 92/03/06 صادر گردیده است
عملیات ساختمانی باتمام رسیده است..حالیه  مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال مجاز استفاده شده در هنگام صدور پروانه  48.45درصد ---- سطح اشغال -

 اجرایی  84.24 درصد
اضافه بنا در همکف به سطح 40.55 مترمربع (سال96) -

تبدیل قسمتی از پیلوت به دوباب مغازه بسطح 47.06 مترمربع (سال98) -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم  هرکدام بسطح 40.55 مترمربع که جمعآ بسطح 162.20  -

مترمربع (سال96)
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 146.27 متر مربع ( تبصره 7) -

 احداث راهرو و  انباري در زیرشیروانی جمعآ بسطح 12.75مترمربع-
کاهش راه پله به بام بسطح 4.26 مترمربع -

با توجه به ضوابط جاري درخصوص تجاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق  -
..میگردد....رعایت پارکینگ براي مسکونی براساس ضوابط سال صدور پروانه میگردد

..مشمول نما منظر میگردد -
..حالیه مالک درخواست  ارسال به کمیسیون ماده صد رادارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
در خصوص اعتراض آقاي عباس لطفی  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 

عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-67398 مورخ 1399.04.21 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 37,651,332

(سی و  هفت میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  سیصد و  سی و  دو) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 114.42  1.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/24 1/99/35398 تجدید 
نظر

پستک-کو
چه 17-قبل 
از بن بست 

7

1-1-10186-51-1-0-0 312
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه هاي ارائه شده به سطح عرصه 
82.38 مترمربع مشتمل بر یک باب خانه مسکونی دوبلکس فاقد مجوز داراي همکف ( شامل 

واحد و پیلوت ) به سطح 82.38 مترمربع  و نیم طبقه به سطح 32.04 مترمربع با احتساب 
حفره راه پله داخلی با اسکلت آجري و قدمت سال 1382 ( با توجه به فیش برق پیوستی ) 

می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1397/10/22 به سطح 26.36 مترمربع از عرصه که 
در آن اعیان واقع شده در تعریض بن بست 6 متري می باشد و باقیمانده ملک به سطح 

56.02 مترمربع خواهد بود و کل ملک خارج تراکم می باشد.  مراتب جهت پاسخ به اخطاریه 
.کمیسیون ماده صد مورخ 1397/09/05 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

312

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 27293 مورخ 99/2/27 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 1.273.960.000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 254,792,000

(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید .

جریمه 69.26  0
 

3300000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/23 1/99/35402 بدوي بلوار  
دیلمان 
جنب 

 رستوران

1-1-10500-114-1-0-0 31
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 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 330,000,000(سیصد و  سی 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  تجاري به شماره 399 مورخ 96/12/26 
به صورت یک باب مغازه و بالکن و پیلوت جهت تامین پارکینگ با زیربناي کل 79.92 

مترمربع و با اسکلت بتنی می باشد . در مرحله اتمام اسکلت فاقد سربندي و آجرچینی 
داراي سوابق گزارش تخلف  بشرح ذیل می باشد که تاکنون به کمیسیون ماده صد ارسال 

 : نشده است
 تغییر اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي -

 کاهش بنا در همکف بسطح 0.24 مترمربع -
 توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 19.14 مترمربع -

 افزایش ارتفاع مغازه از 5.40 متر به 7.20 متر -
 توسعه بالکن تجاري بصورت سراسري بسطح 50.12 مترمربع -

. دو باب کسري پارکینگ تجاري دارد -
. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاریست

تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند  . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

31
3

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 1,454,140,800(یک میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  
چهار میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 144.26  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 1/99/35403 تجدید 
نظر

فلکه گلسار 
فلکه  
گلسار 

کوچه اداره 
کار مکتب 

نر جس

1-1-10227-33-1-0-0 314

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 0.5 برابر ارزش معامالتی مستنداً 

به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  110,208,000
(یکصد و  ده میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این 

بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 65.6  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 182مورخ 1393/09/13
بصورت 3طبقه روي پیلوت و در 3واحدمسکونی با زیر بناي 372.80مترمربع می باشد که 
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال خارج از تراکم در حد اجراي 

اسکلت و سفت کاري اقدام نموده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت بشرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.05مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 108.21مترمربع  هرکدام 36.07مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 126.39مترمربع که با طبقه سوم تشکیل  -
.یک واحد را می دهد

احداث یک اتاق در زیر شیروانی بصورت مجزا ، بسطح 23.26مترمربع داراي تراس روباز  -
بسطح 40.77مترمربع که در مجموع بسطح 64.03مترمربع یک طبقه مازاد دیگر الزم به ذکر 
است با توجه به اینکه فضاي مسقف کمتراز 35مترمربع می باشد بصورت یک واحد مستقل 

.لحاظ نگردیده است
 افزایش سطح راه پله تا بام بسطح 5.32 مترمربع با توجه به احداث آسانسور -

 احداث آسانسور در زمان اجرا -
با توجه به میزان بر در حد غرب، مالک مجاز به احداث سه درب درمجموع بطول 9 متر -
بوده که در نقشه ارائه شده یک درب بطول 4.80متر نمایش داده شده و قابلیت دو پارك 

.حاشیه اي را دارد
رعایت پارکینگ می گردد-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 65.60مترمربع از تراکم اعطایی (تبصره 
.7) استفاده نموده است

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه و سوابق پرداخت در واحد جلوگیري از تخلفات می 
. باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي 
.صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر سایر 200 3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 1/99/35412 بدوي کوي 
حسینی-کو

چه23
-فرعی3

1-1-10388-100-1-0-0 31
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط مامورین ناحیه وبازدید میدانی از بیرون ساختمان، بصورت 
یکباب ساختمان پنج طبقه بر روي پیلوت بدون مجوز و خالفساز با قدمت سال جاري و طبق 

گزارش کارشناسی در مرحله قبل با زیربناي هر طبقه حدود 100 مترمربع با اسکلت بتنی 
.درحال بهره برداري می باشد

با توجه به اینکه بازدید ازطریق ناحیه و به شکل غیابی بوده لذا هرگونه مغایرت نسبت به 
گزارش فوق از قبیل:سند مالکیت- مساحت عرصه- اعیان- کاربري – تعداد واحدها- 

 ... پارکینگ و
پس از مراجعه مالک به شهرداري وارائه نقشه هاي مورد تائید قابلیت بررسی مجدد را خواهد 

.داشت ومقدارعقب نشینی درصورت تهیه خط پروژه، قابل بررسی می باشد
الزم به ذکراست این ملک در مرحله اجراي سقف دوم، داراي سوابق در واحد جلوگیري از  

.تخلفات ساختمانی می باشد
.مراتب جهت اخذ تصمیمات مقتضی،به حضوراعالم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل یک 
باب مغازه به دو باب  به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-229354 مورخ 98/12/17   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین 

ارزش سرقفلی مابه التفاوت تبدیل یک باب مغازه به دو باب  به مبلغ 2،389،600،000  
ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 477,920,000(چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  نهصد 
و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 59.74  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/05/01 1/99/35417 بدوي بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 316

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص توسعه انباري زیرشیروانی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 18,748,800(هجده 

میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.86  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 1/99/35417 بدوي بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 316
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 207 مورخ 1394/11/10 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و 
1 باب مغازه کالً با زیر بناي 634.5 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
:کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/09/27 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 29.22 مترمربع -
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 42.23 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 87.66 مترمربع ( هر طبقه 29.22 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.02 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 16.8مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
توسعه زیر شیروانی به سطح 13.2 مترمربع ( با توجه به احداث انباري بیش از 5 مترمربع  -

به سطح 20.48 مترمربع که به سطح 15.48 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي 
می باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.28 

متر مربع ( هر طبقه 0.57 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 19.20متر مربع ( تبصره 7) -

داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( در زمان پروانه 1 واحد کسري پارکینگ 
تجاري محاسبه گردیده است)

*********************************************************
********************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  مالک در ادامه کار و به استناد آخرین نقشه 
:برداري ارائه شده اقدام به تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل نمودند

احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ در همکف به سطح 15.16 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به دو باب مغازه به سطح 59.74 مترمربع -

احداث یک باب مغازه جدید به سطح 16.86 مترمربع -
الزم به توضیح است با توجه به احداث 3 باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري 

بوده که مالک 2 واحد کسري پارکینگ را در مراحل قبلی پرداخت نموده و حالیه داراي یک 
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

 توسعه انباري زیرشیروانی به سطح 1.86 مترمربع -
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 66135 مورخ 1399/04/19 الزم به 
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توضیح است ، با فرض اعاده سایبان داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی سوم 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 935,020,800
(نهصد و  سی و  پنج میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 92.76  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/04 1/99/35422 بدوي گلسار  
استاد معین  

14

1-1-10124-537-1-0-0 31
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/208 مورخ 98/7/17 بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 510.76 متر مربع می 
باشد. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.99 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 84 
.درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 68.97 مترمربع ( هر  -2
طبقه 22.99 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 136.64 متر مربع -3
کاهش راه پله در همکف و تبدیل به بناي مفید 0.8 متر مربع که رعایت حداقل عرض 1.1  -4

.جهت پله گردیده است
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 0.96 متر مربع ضمن کاهش زیر شیروانی  -5

بسطح 3.56 متر مربع
.داراي کسري فضاي باز  و کسري فضاي سبز می باشد -6

.افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ می گردد -7
.با توجه به افزایش عرض درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 264,708,800(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  

هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 43.34  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35424 بدوي رشتیان ش  
رجایی  

کوچه 49

1-2-10230-13-1-0-0 31
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی اصالحی به شماره 227 مورخ 
1397/11/01 به صورت 3. طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 618.26  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
سربندي و آجرچینی طبقات می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز70% ---------- مورد استفاده 72.60 -

اضافه بنا در همکف به سطح 5.21 مترمربع که از این مقدار بسطح 3.80 احداث سایبان می  -
. باشد

اضافه بناي تراکمی بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در همکف بسطح 2.14  -
 مترمربع

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح 4.23  مترمربع ( هر طبقه 1.41 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 با دسترسی مستقل بسطح 31.24 مترمربع  که حد اقل  -
مساحت یک واحد را ندارد و مالک در نقشه اظهار نموده که اتاق منضم به واحد زیرین می 

. باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 29.14 مترمربع -

بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 0.52  -
 مترمربع

پارکینگ جانمایی شده در مجاورت انباري همکف حداقل فاصله مناسب با انباري را ندارد  -
. و در صورت اختصاص انباري 2 و پارکینگ 4 به یک واحد در صورت تایید بالمانع می باشد

. در صورت تایید بند فوق رعایت سه باب پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 302,534,400(سیصد و  دو میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 45.02  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35431 بدوي خیابان 
سعدي 
انتهاي 

کوچه 12  
فالحتی

1-2-10690-84-1-0-0 319

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/468 مورخ 1397/12/27 و پس از آن اصالح پروانه به 

شماره 352046 مورخ 1398/05/20 به صورت 4.5 طبقه در 12 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
2094.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

استناد نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهایی نسبت به پروانه صادره به شرح ذیل می 
:باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.24 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 6.48 مترمربع ( هر طبقه 1.62 مترمربع ) -

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.66 مترمربع -
با توجه به احداث 10 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 44.36  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت گردیده است
% سطح اشغال مجاز همکف 57.43 % ...................... سطح اشغال استفاده شده 57.24

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 273,672,000
(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال عینا تأیید می 

گردد .

جریمه 54.3  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/04 1/99/35439 تجدید 
نظر

سه راه علی 
اباد - 

خیابان داور 
- بن بست 

صبا

1-2-10086-67-1-0-0 320
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/427 مورخ 1397/12/22 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 591.27 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 12.75 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.75 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 12.75 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 12.75 مترمربع -4

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 149.64مترمربع  -6
. افزایش  مساحت زیرشیروانی  به مساحت 3.3 مترمربع-7

تعداد واحد هاي مسکونی از  سه واحد به چهار واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4
 .  واحد پارکینگ مسکونی  ، فاقد کسري پارکینگ می باشد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 70درصد و سطح اشغال اجرائی 76.52 
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

320

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات همزمان ساز مسکونی در همکف و طبقات ،  بااعمال  ضریب 2/5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 330,288,000(سیصد و  سی میلیون و  دویست و  

هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 39.32  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/28 1/99/35453 تجدید 
نظر

شهرك ش  
بهشتی 20

متري 
شیرخانی  
بن بست 
یکتایی

1-1-10278-30-1-0-0 321
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان داراي پروانه مرحله اول بشماره 77 مورخ 
1395/09/16 می باشد که بصورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي کل  490/64 

 متر مربع صادرگردیده که عملیات ساختمانی آن درحد سفت کاري
  : است ودرخصوص افزایش بنا شامل

 . افزایش بنا درهمکف  به سطح  32/7  متر مربع  -1
افزایش بنا درطبقات اول الی سوم بسطح 98/1 مترمربع ( هرطبقه 32/7 مترمربع )   -2

داراي سوابق می باشد که برابر صورتجلسه قطعی شماره 1/97/27971  مورخه 97/11/30 
 محکوم به تخریب بنا گردیده بود وبا توجه به پیگیري مالک از طریق

شعبه 13  دیوان عدالت اداري برابر نامه شماره 980322 مورخه 98/6/5  اعالم شده قدمت 
بنا سال 1396 است و  بلحاظ ورود آسیب جدي به کل سازه تخریب بنا ضرورت نداشته وبه 

ازاي هرمترمربع تخلف ساختمانی یک ونیم برابر ارزش معامالتی
 . محکوم به پرداخت جریمه گردیده 

حال با عنایت به موارد مطروحه وبرابر نقشه برداري تفکیک آپارتمان ارائه شده نسبت به 
 : گزارش خالف داده شده داراي

 . مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز  مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/83 مترمربع -1
مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح  -2

 . 29/49  مترمربع ( هرطبقه 9/83  مترمربع )
افزایش بناي مجدد پس از راي صادره بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقه  -3
چهارم به کسر راه پله پروانه بسطح 141/49مترمربع دریکواحد مسکونی وتبدیل راه پله 

 .  دراین طبقه به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 1/21 مترمربع  با قدمت سال 1398
افزایش بناي مجدد درزیرشیروانی بصورت راه پله وانباري کال` بسطح 56/74  مترمربع که  -4

از مقدار فوق بسطح 1/39  مترمربع انباري مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع با قدمت سال 
 . 1398 می باشد

باتوجه به افزایش بناي ذکر شده وافزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد     -5
بسطح 43/95  مترمربع کسري حدنصاب فضاي باز دارند . وبراي 4 واحد مسکونی رعایت 4 

 واحد پارکینگ میگردد . همچنین سطح اشغال مجاز همکف 55%  مورد استفاده
. وتراکم مجاز طبقات 165%  مورد استفاده 290/48% می باشد  72/57%

الزم به ذکر است که برابر سوابق ثبت درسیستم درخصوص افزایش بنا ومتصل بودن دیوار 
به ملک مجاور  و نفوذ رطوبت به دیوار کلیه طبقات و تخریب گچ و کاغذ دیواري اتاق خواب 

و قسمتی از پذیرایی  و عدم رعایت همباد سازي و کاهش نورگیري
داراي شکایت توسط پالکهاي  همجوا ر می باشد . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف 
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  .رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به ابقاء سایه بان، موضوع کسري پارکینگ منتفی می گردد. سایر 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/25 1/99/35456 تجدید 
نظر

معلم - 
کوچه 

فالحتی - 
بن بست 
شهید 

 فالحتی

1-2-10255-34-1-0-0 32
2

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 11.76 مترمربع، 

اضافه بناي طبقه چهارم به مساحت 15.76 مترمربع، احداث سایه بان در همکف به 
مساحت 2.51 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 9.62 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 

مفید به مساحت 4.6 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 685,282,800(ششصد و  هشتاد و  
پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 79.53  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله  سفت کاري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/486 مورخ 1397/12/27 و  بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 728 مترمربع صادر شده است 
..حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 11.76 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 11.76 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 11.76 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 11.76 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 15.76 مترمربع-5
 احداث سایبان در همکف به مساحت 2.51 مترمربع -6

 بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 5.31 مترمربع -7
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -8

مفید در طبقات  اول تا چهارم 4.60 مترمربع .( هر طبقه 1.15 مترمربع .)
 بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی  به مساحت 4.31 مترمربع  -9

.سطح اشغال زمان پروانه 70.70 درصد و سطح اشغال موجود 78.17 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان ، یک واحد  
.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

32
2

سایر سایر 285.3 3360000  , 1393
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 1/99/35460 بدوي گلسار خ  
نواب بن 

بست اول 
سمت چپ

1-1-10307-28-1-0-0 32
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمانی احداثی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و پروانه 
ساختمانی به شماره 228 مورخ 1390/06/31 به صورت 5 طبقه روي پیلوت ( 4 طبقه روي 

مغازه ي داراي بالکن ) شامل 5 واحد مسکونی و یک باب مغازه به سطح 45 متر مربع داراي 
بالکن در حد 1/3  کالً با زیربناي 1103.02 متر مربع می باشد و براي آن گواهی عدم خالف به 
شماره 172660 مورخ 1396/10/26 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح  0.82 متر مربع (همزمانساز) -

اضافه بنا در همکف به سطح 0.7 متر مربع (همزمانساز) -
توسعه مغازه اول به سطح 54.58 مترمربع -

احداث مغازه دوم ( جدید ) به سطح 57.91 مترمربع -
توسعه بالکن به صورت تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 101.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم جمعاً به سطح 16.4 متر مربع ( هر طبقه 4.1 متر مربع )  -
(همزمانساز)

توسعه سطح راه پله و اتاقک آسانسور به میزان 3.44 متر مربع (همزمانساز) -
برابر ضوابط سال صدور پروانه (1390) براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 پارکینگ می باشد  -

که رعایت گردیده و براي 2 باب مغازه به همراه بالکن ( جمعاً به سطح 273.94 مترمربع ) نیاز 
به 4 پارکینگ می باشد که با توجه به تامین 2 پارکینگ تجاري ، در نتیجه داراي 2 واحد 

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 38261 مورخ 1399/03/13 الزم به 
توضیح است ، مساحت بالکن مغازه 1 با احتساب فضاي راه پله دسترسی به سطح 32.61 

مترمربع و مساحت بالکن مغازه 2 با احتساب فضاي راه پله دسترسی به سطح 83.84 
 .مترمربع ( جمعاً به سطح 116.45 مترمربع ) می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/04/30 مبنی بر پرداخت 
.جریمه نقدي بوده و پس از آن خالفی مشاهده نگردید

**************************************
برابر ضوابط سال صدور پروانه (1390) براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 پارکینگ می باشد که  

 رعایت گردیده و براي 2 باب مغازه به همراه بالکن ( جمعاً به سطح 273.94 مترمربع )
نیاز به 4 پارکینگ می باشد که با توجه به تامین 2 پارکینگ تجاري ، در نتیجه داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري می باشد که برابر راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/04/30 

.پرداخت گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1400/01/20 به سطح 20.84 مترمربع در تعریض معابر 18
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 و 6 متري شرق و جنوب و پخ 2 گذر می باشد که از این مقدار به سطح 4.45 مترمربع اعیان 
.قرار دارد

*********************************************************
******

به استناد خط پروژه اصالحی به شماره 11 مورخ 1400/02/08 ( مطابق زمان صدور پروانه ) 
.رعایت عقب نشینی و پخ 2 گذر گردیده است

برابر تصویر پیوست تابلوها جمع آوري گردید و واحدها به صورت مسکونی و خالی از سکنه 
.می باشد

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
 .گردد

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ 
یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء 

تعداد  واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/04/25 1/99/35461 بدوي گلسار 
استادمعین  

16
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 11,212,488,000(یازده میلیارد و  
دویست و  دوازده میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 1112.35  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف هفتم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/60 مورخ 98/03/28 به صورت 6 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 19 واحد مسکونی و بازیربناي 3903.19 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 148.39مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا ششم به سطح 834.72 مترمربع (هر طبقه 139.12مترمربع) -2
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا ششم به سطح 129.24 مترمربع (هر  -3

طبقه 21.54 مترمربع)
.افزایش واحدها از 19 به 24 واحد مسکونی که تا این مرحله رعایت پارکینگ میگردد -4

.سطح اشغال مجاز پروانه 54.24 درصد و سطح اشغال موجود 68.61 درصد میباشد 
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

پارکینگها بر اساس واحدهاي با متراژ حداکثر 180 مترمربع تایید شده نقشه برداري محاسبه 
.گردیده است

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به استحضارمیرساند بر اساس نقشه ارائه شده پارك 
حاشیه اي رعایت گردیده، پارکینگ ها براي 24 واحد تا این مرحله تامین گردیده و از بابت 

.افزایش طول درب مشمول عوارض درآمدي یک کسري واحد پارکینگ میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 3,221,812,800(سه میلیارد و  
دویست و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 329.46  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/25 1/99/35465 بدوي گلسار خ  
118 
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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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 36 مورخ 1394/04/31 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد مسکونی با زیر 
بناي کل 1153.46 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اسکلت و 

:سقف طبقه چهارم و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 50.85 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 203.40 مترمربع ( هر طبقه 50.85 -
مترمربع )

.درهنگام صدور پروانه  به سطح 170.86مترمربع از تبصره 7 استفاده نموده است -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1394/11/03 مبنی بر اعادع به وضع سابق می باشد
*****************************************************

حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.56 مترمربع -
احداث 2 عدد انباري در حیاط خلوت به سطح 11.65 مترمربع ( رعایت حیاط خلوت  -

سراسري نمی گردد )
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 2.12 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.92 مترمربع ( هر طبقه 0.23 مترمربع ) -

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 73.68 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 22.6 مترمربع  -
به صئرت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به صورت دوبلکس طبقه پنجم با توجه به حذف  -
زیرشیروانی به سطح 216 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 77.69 مترمربه به صورت 

تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -

به بناي مفید در همکف به سطح 5.53 متر مربع
.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 58.96% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
78.79%
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.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 

به 2.75 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  2,434,753,200(دو میلیارد و  چهارصد و  سی و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي 
تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 265.98  2.75
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/30 1/99/35466 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی  
گلستان 8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/150 مورخ 1397/06/15 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

.468/35 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 112/08 متر مربع (هر طبقه 28/02 متر مربع)-1
 احداث طبقه چهارم بمساحت 132/42 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/47 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمیزان -3
 0/45 متر مربع

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/42 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/64 متر مربع و طبقات -4
3.2.1 بمساحت 13/92 متر مربع (هر طبقه 4/64 متر مربع)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 75/83

بمساحت 43/45 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 21/16 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
*********

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 96/4 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 

معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  29.884.000 ( بیست و نه میلیون هشت 
صدو هشتاد و چهار ) ریال و در خصوص بناي مازاد بر تراکم 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 بناي مازاد بر 
تراکم به مساحت 12.60 متر مربع راي به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 39.060.000 ( سی و نه میلیون و شصت هزار ) ریال و مجموعا به 
مبلغ 68,944,000(شصت و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار )  ریال صادر 

و اعالم می گردد .

جریمه 109  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/28 1/99/35484 بدوي جاده انزلی 
سحرخیز 

بعداز نانوائئ 
 سمت چب
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر خط عادي  بصورت یک قطعه زمین نسقی بسطح عرصه 
137/72 مترمربع که بروي آن ساختمان بدون مجوز با زیربناي 109 متر مربع در هر طبقه با 
اسکلت بتنی در حال احداث بوده عملیات ساختمانی در مرحله سقف اول متوقف میباشد. 

مطابق نقشه هاي ارائه شده ساختمان بصورت دو طبقه روي پیلوت دو واحد مسکونی در نظر 
گرفته شده و رعایت پارکینگ برابر ضوابط جاري میگردد. عقب نشینی از کوچه 8 متري حد 

.جنوب در محل رعایت شده  وفاقد  عقب نشینی میباشد
سطح اشغال مجاز 70% برابر 96/40 مترمربع---- سطح اشغال موجود  79/15% برابر 109 

 مترمربع
در صورت اجراي ساختمان مطابق نقشه ارائه شده بناي خارج تراکم در همکف 12/60 

مترمربع------  بناي خارج تراکم در طبقه اول 40/14 مترمربع
حالیه تقاضاي ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد دارند. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور 

.تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 66570 مورخ 99/4/19 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 3 گانه 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 

17,685,000(هفده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار )  ریال صادر و اعالم می 
گردد .

جریمه 98.25  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/30 1/99/35486 بدوي بلوار 
ولیعصر-عر

فان -عرفان 
1

1-1-10397-512-1-0-0 32
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 90,000,000(نود میلیون ) 
ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/30 1/99/35486 بدوي بلوار 
ولیعصر-عر

فان -عرفان 
1

1-1-10397-512-1-0-0 32
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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 
14,124,000(چهارده میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 16.11  1
 

960000  , 1396 احداث بناي جداساز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت تقریبی 465 مترمربع که وضع موجود مشتمل بر یک باب خانه میباشد. برابر نقشه 
برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع موجود 462.76 مترمربع میباشد.اعیان با قدمت سال 

:96 و به شرح ذیل میباشد
یک باب خانه ویالیی به سطح 98.25 مترمربع که قسمتی در حال بهره برداري و قسمتی  -1

.در مرحله سفتکاري میباشد
انباري جداساز در محوطه به سطح 5.16 مترمربع -2

سایبان جداساز در محوطه به سطح 10.95 مترمربع -3
.یک واحد کسري پارکینگ دارد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
.به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/06/25 و برابر طرح تفصیلی فاقد بر میباشد

سطح اشغال مجاز مطابق طرح تفصیلی 32.41 درصد و سطح اشغال موجود 21.23 درصد 
.میباشد

.به سطح 98.25 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-175370-1398 مورخ 98/09/27 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 2,290,939,200(دو میلیارد و  دویست و  نود میلیون و  نهصد و  سی و  
نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 227.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/31 1/99/35489 تجدید 
نظر

سعدي  
بلوار 

معلم(پور 
رجب) 
مهدیه

1-2-10506-5-1-0-0 32
9

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به چهار 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 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/434 مورخ 1397/12/23 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

.زیربناي 438 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 21/17 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 65/46 متر مربع (هر طبقه 21/82 متر مربع )-2

احداث طبقه چهارم بمساحت 115/37 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/22 متر مربع-4

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/58 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 5/07 متر مربع و طبقات -6
3.2.1 بمساحت 20/04 متر مربع (هر طبقه 6/68 متر مربع )
((عرض راه پله در حد شرقی 1/25 متر - غربی 1/05 متر))

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به چهار واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 80% - سطح اشغال موجود 97/96
بمساحت 56 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 11/77 متر مربع کسري حد 

.نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
****************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

32
9

با توجه به اینکه این شعبه در مرحله تجدیدنظر براي اضافه بنا در همکف صدور راي 
نموده و توسط دیوان عدالت اداري نقض گردیده ، لذا براي سایر تخلفات مواجه با 

تکلیفی نمی باشد. 

ردتخلف 280.65  0
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/05/04 1/99/35492 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
 احمدپناه

1-1-10466-1-1-0-0 33
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  108مورخ 
1397/05/28و اصالح پروانه بشماره 340554 مورخ 97/10/02 به صورت چهارطبقه روي 

..پیلوت با زیر بناي کل  428.15 مترمربع در سه واحد مسکونی میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سقف و ستون طبقه همکف بوده (بتن ریزي شده است)که 

مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف به شرح ذیل 
:نمودند

افزایش بنا در همکف به سطح 57.76 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

ضمنا درخصوص رعایت پارکینگ پس از اجراي طبقات قابل به برسی و.اعالم نظر خواهد -
..بود

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
================

گزارش فوق الذکر داراي سوابق درواحد خالف و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر   ==
تخریب بنا داشته است..حالیه برابر نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد بشماره 169266 

مورخ98/09/19 و 1/98/32933 مورخ 98/09/16 درخصوص دادنامه دیوان عدالت اداري 
بشماره هاي 9809970903100884 مورخ 98/06/03 و 9809970902804222 مورخ 

...98/08/12 جهت گزارش به روز و بهنگام جهت اتخاذ تصمیم در کمیسیون یا شده میباشد
حالیه در ادامه عملیات ساختمانی و نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود داراي 

:افزایش بنا در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
سطح اشغال مجاز درهمکف درهنگام صدور پروانه 55 درصد-----سطح اشغال اجراي در -

همکف بمقدار 91.13 درصد
افزایش بنا در همکف بسطح 35.03 مترمربع ( که درراي کمیسیون و گزارش قبلی با توجه -
به نقشه معماري ارائه شده متراژ 57.76مترمربع اعالم شده بود) که براساس نقشه برداري 

..ارائه شده  اصالح میگردد
افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 35.03 مترمربع که درمجموع بسطح 140.12 -

مترمربع
کاهش سطح راه پله وافزودن به فضاي مفید در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 1.34 مترمربع -

که جمعا بسطح 5.36 مترمربع
افزایش در ادامه راه پله به بام بسطح 0/70 مترمربع-

احداث یک طبقه مازاد بسطح 109.47مترمربع که قسمتی از آن بسطح 74.36 مترمربع -
..بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد

33
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با توجه به طبقه مازاد و درنظر گرفتن یک واحد مسکونی یک واحد کسري پارکینگ تعلق -
...خواهد گرفت

..مشمول نما ومنظر میگردد-
.مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 11.65 مترمربع ( مشتمل بر 6.05 مترمربع سایه 

بان  در حیاط خلوت جهت تامین پارکینگ )، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر 
طبقه به مساحت 5.6 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.16 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 356,395,800(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  نود و  

پنج هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.21  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/15 1/99/35493 بدوي چهارراه 
گلسار 

-خیابان 
بخت پسند 

-مقابل 
پالك 32

1-1-10228-10-1-0-0 33
1

با توجه به ابقاء سایه بان، موضوع دو واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد. سایر 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/146 
مورخ 1398/06/13بصورت  چهارطبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   در هشت  

واحد مسکونی با زیربناي 1093.60 متر مربع در حد سفت کاري است برابر نقشه برداري ارائه 
 شده  داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقه همکف بسطح حدود 11.65 متر مربع که از این مقدار 6.05 متر مربع  -1
 بصورت احداث سایبان در حیاط خلوت جهت تامین پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقات  اول  الی چهارم بسطح حدود  22.40 متر مربع (هرطبقه 5.60 متر  -2
مربع )

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 16 متر مربع -3
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 5.16  -4

 متر مربع (1.29*4) عرض راه پله 1.20متر
 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز بسطح 34.77 متر مربع میباشد -5

در صورت صدور راي براي سایبان پارکینگ در حیاط خلوت  رعایت پارکینگ می گردد در 
غیر اینصورت دو واحد کسري پارکینگ دارند  سطح اشغال مجاز 61.78% سطح اشغال 
 اجرائی بدون احتساب زیربناي سایبان 63.53%  درخواست گواهی عدم خالف دارند

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/05/15 ***********
 مبنی بر جریمه می باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

33
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 34/21  مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا پنجم  به مساحت 292/55 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در همکف به مساحت 4/21مترمربع و در طبقات  به مساحت 27/95  

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 2/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,014,928,000(سه میلیارد و  چهارده میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 358.92  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/06/17 1/99/35503 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
 گیالن 157

1-1-10160-23-1-0-0 33
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/416 مورخ 1396/12/28 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 994.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 34.21 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 292.55 مترمربع ( هر طبقه 58.51  -
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 139.64 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.21 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 27.95 متر مربع ( هر طبقه 

5.59 متر مربع )
.زیر شیروانی به سطح 10.63 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
به سطح 19.5 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به سطح 41.5 مترمربع داراي 

.کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

33
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 2,184,000,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 325  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/05 1/99/35504 تجدید 
نظر

استاد سرا  
 بلوار معلم

1-2-10061-166-1-0-0 33
3

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,600,166,400(یک میلیارد و  ششصد میلیون و  یکصد 
و  شصت و  شش هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 119.06  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 72005 مورخ 1399.04.26  ارزش سرقفلی به 

مبلغ 111.426.600.000  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 
22,285,320,000(بیست و  دو میلیارد و  دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  

بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 468.03  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/05 1/99/35504 تجدید 
نظر

استاد سرا  
 بلوار معلم

1-2-10061-166-1-0-0 33
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/271 مورخ 1397/09/12به صورت 4 باب مغازه به همراه 

بالکن  با زیر بناي کل 212.72 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
توسعه مغازه (1 و 2 ) به سطح 11.41 مترمربع -

احداث 2 باب مغازه ( 3 و 4) به صورت تبدیل 2 واحد پارکینگ و بخشی از حیاط مشاعی  -
به تجاري به سطح 48.03 مترمربع

توسعه مغازه سوم  و چهارم ( 5 و 6 ) به سطح 6.43 مترمربع -
احداث 2 باب مغازه دیگر( 7 و 8) به صورت تبدیل 2 واحد پارکینگ و بخشی از حیاط  -

مشاعی به تجاري به سطح 48.52 مترمربع
توسعه بالکن مغازه هاي ( 1 و 2 ) به سطح 51.35 مترمربع -
احداث بالکن مغازه هاي ( 3 و 4) به سطح 60.45 مترمربع -
توسعه بالکن مغازه هاي ( 5 و 6 ) به سطح 49.87 مترمربع -
احداث بالکن مغازه هاي ( 7 و 8) به سطح 62.49 مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد به سطح 248.54 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 178.76 
مترمربع احداث بالکن فوقانی مغازه ( 8 )  و به سطح 69.78 مترمربع تراس روباز می باشد )
داراي 13 واحد کسري پارکینگ  تجاري می باشد. ( 7 واحد کسري براي 7 مغازه و 6 واحد 

کسري براي مغازه هشتم به دلیل داشتن بالکن در طبقه مازاد )
%سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... سطح اشغال مورد استفاده 100

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

33
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداثات 
تجاري، 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 
66229 مورخ 99/4/19ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام 

بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 54117000000ریال، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 

به مبلغ 10,823,400,000(ده میلیارد و  هشتصد و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 420.52 3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 1/99/35516 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
روبروي 
نانوایی 
 لواشی

1-1-10238-2-1-0-0 33
4

در خصوص 5 باب کسري پارکینگ مسکونی 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/368 
مورخ 1397/12/08بصورت  سه طبقه روي پیلوت  و دو طبقه روي یکباب مغازه داراي بالکن 
با زیربناي 409.54 متر مربع در یک واحد مسکونی  (طبقه دوم و سوم دوبلکسی )  طبقه اول 

پشت بالکن مغازه ها موتورخانه و سرو یس بهداشتی و یک باب مغازه داراي بالکن صادر 
شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است بام بصورت تهرانی اجرا شده است  برابر 
نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60%  بشرح ذیل میباشد

 : 
 اضافه بنا در طبقه همکف بسطح 25.52 متر مربع -1

اضافه بناي تجاري بسطح 43.61 متر مربع (افزایش سطح یکباب مغازه از 74.53 متر  -2
 مربع برابر پروانه صادره به سه باب مغازه بسطح 118.14 متر مربع )

 افزایش تعداد واحد مغازه از یکباب به سه باب -3
حذف مسکونی طبقه اول پشت باکن مغازه ها و  اضافه بناي بالکن مغازه بسطح 72.77  -4

متر مربع (افزایش سطح بالکن مغازه از 22.35 متر مربع به 95.12 متر مربع ) که از این مقدار 
 36.53 متر مربع بصورت تبدیل مسکونی به تجاري است

 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 25.52 متر مربع -5
تبدیل طبقه دوم  از مسکونی برابر پروانه صادره به تجاري منضم به اولین مغازه شمالی  -6
بسطح 134.96 متر مربع که از این مقدار 109.44 متر مربع بصورت تبدیل  مسکونی برابر 

 پروانه صادره  به تجاري می باشد
 طبقه سوم اجرا نشده است  -7

تعداد 6 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد با توجه به خریداري یک واحد پارکینگ در  -8
 زمان صدور پروانه تعداد پنج واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

برابر طرح تفصیلی رعایت اجراي بام بصورت شیروانی تا زمان پایانکار الزامی می باشد سطح 
اشغال مجاز 71% سطح اشغال اجرائی 85.96%  مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم 

میگردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي  ماده صد به شماره  **************
1/99/35516 مورخ 1399/04/25 مبنی بر جریمه می باشد  طی بازدید مجدد عملیات 

ساختمانی به اتمام رسیده و یکباب مغازه داراي فعالیت شغلی مشاور امالك فراسازان داراي 
تابلو به ابعاد 3متر *1 متر مغازه دوم مشاور امالك ملک زاده داراي تابلو به ابعاد 2.5 متر* 1 

متر و مغازه سوم در حال حاضر  فاقد فعالیت شغلی است ضمنا تاکنون سربندي اجرا ننمودند 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در طبقه دوم بصورت سقف تراسی رو باز (بام 

تهرانی )  مختص مغازه شماره یک  بسطح 105.97 متر مربع می باشد تعداد 8 واحد 

33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



پارکینگ مورد نیاز می باشد با توجه به خریداري یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور 
پروانه و همچنین  پرداخت پنج واحد کسري پارکینگ برابر راي کمیسیون بدوي مورخ 

1399/04/25 لذا تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارند  مراتب جهت صدور دستور 
بعدي تقدیم می گردد

بابت موارد فوق نیز داراي تصمیم کمیسیون شعبه 2 مورخ 1400/02/18 *************
می باشد که اعالم شده در پرونده مذکور بناي احداثی با همین وضعییت مورد یک پنجم 
ارزش سرقفل قرار گرفته و پس از صدور راي و قطعییت آن بناي جدیدي احداث نشده و 
تخلف جدیدي صورت نپذیرفته لذا موضوع واجد اعتبار امر مختوم می باشد مراتب جهت 

 دستور بعدي تقدیم می گردد
با توجه به محاسبه زیربناي  راه پله  **********************************

بسطح 28.69 متر مربع  واقع در طبقه سقف تراسی و همچنین سرویس بهداشتی بسطح 
6.97 متر مربع  واقع در طبقه دوم سقف تراسی جز زیربنا ي تجاري  تعداد 9 واحد پارکینگ 
مورد نیاز می باشد که با توجه به پرداخت  6 واحد کسري پارکینگ تجاري در مرحله قبلی  
تعداد سه واحد کسري پارکینگ تجاري دارند همچنین بابت تبدیل راه پله به راه پله تجاري 
مختص مغازه اول در همکف بسطح 16.82 متر مربع و در طبقه دوم راه پله به بام و سرو یس 
بهداشتی  بسطح 35.66 متر مربع بصورت تجاري با همین وضعییت  (کل ملک تجاري ) به 
کمیسیون ارسال شده و داراي ارزیابی کارشناس رسمی دادگستري و راي کمیسیون ماده 
صد مورخ 1399/04/25 و همچنین تصمیم کمیسیون مورخ  1400/02/18می باشد مراتب 

  جهت دستور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 52614 مورخ 99/4/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,554,046,800(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

چهل و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 145.51  3
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35518 بدوي گلسار خ 
نواب صفوي 

نبش بن 
 بست گیل

1-1-10312-40-1-0-0 33
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/25 مورخ 98/03/09 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 239.42 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده ضمن اجراي بنا با پوشش کامل عرصه بر خالف مدلول پروانه 
:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.11 مترمربع -1

افزایش ارتفاع همکف تا 4.30 متر و تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد تجاري به  -2
سطح 43.56 مترمربع (تا این مرحله دیوارچینی همکف تا ارتفاع 2.50 متر اجرا شده است.)

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 26.22 مترمربع (هر طبقه 13.11 مترمربع) -3
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 85.03 مترمربع به صورت یک واحد  -4

مسکونی
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 20.25 مترمربع -5

با توجه به تامین یک واحد پارکینگ، داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري و دو واحد  -6
.مسکونی میباشد

به سطح 0.90 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -7
زیرشیروانی دارد

.سطح اشغال مجاز پروانه 82.03 درصد و سطح اشغال موجود 96.99 درصد میباشد 
داراي کسري فضاي باز به سطح 45.36 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 8.77 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی  و ابعاد پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
-------------------

ضمن بازدید مجدد با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و کاهش ارتفاع مفید پیلوت، 
تغییري در وضعیت پارکینگها نسبت به گزارش اولیه مشاهده نگردید.و کماکان با تامین یک 

واحد پارکینگ مسکونی، داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري و کسري دو واحد 
.پارکینگ مسکونی میباشد

مراتب باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/07/12 جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و 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 449,030,400(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  سی 
هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 164.48  1.75
 

1560000  , 1391 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/04/28 1/99/35528 تجدید 
نظر

پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 33
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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 10,179,000(ده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار 
) ریال تأیید می گردد .

جریمه 13.05  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 688,077,000(ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و 
 هفتاد و  هفت هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 176.43  2.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  305  مورخ 1391/07/16 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 
انضمام زیرشیروانی( انباري)  و به مساحت کلی 735.50 مترمربع صادر  بوده که از بابت 

:موارد زیر داراي  راي رسیدگی مجدد کمیسیون ماده صد مورخ 99/12/23 می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 35.68 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  مساحت 35.68 مترمربع -4

با توجه به حدف انباري در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد  -5
..بر تراکم به کسر راه پله و آسانسور به مساحت 176.43 مترمربع می باشد

. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.66 مترمربع -6
با توجه به تبدیل 3 طبقه به 4 طبقه داراي بناي مازاد بر تراکم برگشت تشویقی آسانسور  -7

.به مساحت 13.05 مترمربع می باشد
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات   -8

دوم و سوم  داراي مابه التفاوت به سطح 44.64 مترمربع در طبقه دوم  و 44.64 مترمربع در 
..طبقه سوم و در مجموع دو طبقه بسطح 89.28 مترمربع می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات   -9
اول تا سوم به مساحت 17.10 مترمربع .( هر طبقه 5.70 مترمربع .)

تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 6  واحد افزایش یافته است ولیکن رعایت  -10
.پارکینگ می گردد

از بابت موارد فوق داراي راي رسیدگی مجدد مورخ 99/12/23 می باشد. عملیات در مرحله 
.بهره برداري می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

به استناد اخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز به شرح زیر می 
:باشد

کاهش در همکف بسطح 5.44 متر مربع -1
کاهش در طبقات اول الی سوم هر کدام بسطح 5.44 متر مربع -2

کاهش پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 4.28 متر مربع -3
از بابت کاهش راه پله در طبقات ا الی 3 بسطح 0.4 متر مربع در هرطبقه و مجموع 1.2  -4

.متر مربع داراي اضافه پرداختی می باشد
کاهش در زیر بناي طبقه مازاد بسطح یک طبقه مازاد بسطح 7.66 متر مربع -5

اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 4.04 متر مربع -6
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.ضمناً نماي حد شمال داراي ایزوگام براق می باشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح دو واحد کسري پارکینگ تجاري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 130,000,000(یکصد و  سی میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 50  2
 

1300000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/19 1/99/35565 بدوي گلسار  
  توحید

1-1-10021-8-1-0-0 33
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 34مورخ89/02/18که داراي سوابق 
گزارش تخلفات درمرحله اول در همکف بسطح 29.20 مترمربع بصورت مسکونی و افزایش 
بناي مازاد بر تراکم مسکونی در حد طبقات پروانه صادره بسطح 119.43مترمربع و کنسول 
غیر مجاز در این طبقات بسطح 58.80 مترمربع و افزایش بناي مازاد بر تراکم بصورت سه 

طبقه مازاد برضوابط طرح تفضیلی بسطح 453.60 مترمربع و کنسول غیر مجاز در این 
طبقات بسطح 40.10 مترمربع  و افزایش تعداد واحدها از 4 واحد مسکونی به 7 واحد 

مسکونی و افزایش سطح مغازه به سطح 54.46 مترمربع و همچنین تبدیل پیلوت به تجاري 
به سطح 38.94 مترمربع و افزایش سطح بالکن خارج از سطح 1/3 بصورت سراسري به سطح 

58.90  مترمربع و همچنین تبدیل راه پله به بالکن به سطح 7.03 مترمربع و اضافه بنا در 
طبقات بصورت مسکونی به سطح 3.70 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ تجاري 

.میباشد
ودرمرحله دوم 1-کاهش درزیرزمین بمقدار1.16مترمربع 2-افزایش سطح تجاري 

بمقدار53.30مترمربع 3-تبدیل پیلوت به تجاري بسطح23.76مترمربع 4-توسعه سطح 
بالکن بصورت سراسري بمقدار57.67مترمربع5-کاهش درراه پله نیم طبقه اول بمقدار4.71
مترمربع 6-کاهش بنا درطبقات 1-4 بسطح1.55مترمربع 7-کاهش بنا در کنسول غیرمجاز 

به شارع عام 24متري بسطح2.60مترمربع 8-افزایش بنا درسه طبقه مازاد درطبقات 7-6-5
 بسطح10.11مترمربع9- افزایش بنا در کنسول غیرمجازدرطبقات 5-6-7 بسطح2.05مترمربع 
10-احداث راه پله به بام بسطح 8.05مترمربع 11-احداث انباري درزیرشیروانی بسطح2.97 
مترمربع میباشد...و درمرحله صدور عدم خالفی داراي مابه التفاوت زیربنایی بشرح ذیل 1

-افزایش سطح مغازه بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 18.58 مترمربع 2- افزایش بنا 
در طبقات 1تا7 بسطح 7.49مترمربع 3- احداث اتاقک اسانسور بسطح 8.05 مترمربع که راه 
دسترسی به آن از طریق پله فلزي می باشد.4- احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 2.97 

مترمربع عدم خالفی بشماره 111668مورخ1394/08/25میباشد.. و پایانکار ساختمانی 
بشماره 187630 مورخ 94/12/09 بصورت 8طبقه روي دوباب مغازه و 7واحد مسکونی و با 

..زیربناي کل بسطح 1751.49 مترمربع میباشد
ونیز داراي حکم دیوان عدالت اداري بشماره 9709970902803186 مورخ 97/07/16 

درخصوص شکایت ساکنین از بابت جتانمائی پارکینگ ها در زیرزمین مبنی بر حکم ابطال 
..پایانکار صادره میباشد

======
حالیه متقاضی درخواست اصالح چیدمان پارکینگ  برابر نقشه برداري پیشنهادي (فاقد مهر 
مهندس نقشه بردار) و با وجود جک باالبر خودرو که بصورت چهار واحد پارکینگ مسکونی و 
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یک واحد پارکینگ تجاري براساس ضوابط سال صدور پروانه راداشته که با وضع موجود 
داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد..که نیاز به استعالم از حوزه  معاونت 

..شهرسازي ومعماري  و سازمان هاي ذیصالح با وجود مجدد باالبر میباشد
.مراتب جهت صدور دستورمقتضی ارسال میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 13.51 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به 

مساحت 17.36 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 259,308,000(دویست و  پنجاه و  نه میلیون 
و  سیصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.87  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/22 1/99/35568 بدوي خ سعدي   
مرادي

1-2-10300-4-1-0-0 33
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي  سند تجمیعی و داراي پروانه احداث بنا به 
شماره 1/98/63مورخ 98/4/2  به صورت 4 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

 . 796.33 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات  است  و برابر 

 : آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت  بشرح ذیل می باشد
 %سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 80% --------------- مورد استفاده 80 -

 کاهش بنا در همکف و طبقات نسبت به پروانه -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.75 مترمربع و در  -

مجموع طبقات اول تا چهارم بسطح 11.76مترمربع (هر طبقه 2.94 مترمربع )
. افزایش تعداد واحد از 2 به 5 که رعایت پارکینگ گردیده است -

توسعه ي بنا در زیرشیروانی بصورت  احداث سه باب انباري  و راهروي دسترسی به آنها  -
بسطح  17.36 مترمربع که از این مقدار بسطح 2.09 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم 

 .رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی است
عرض موجود پخ کمتر از 1/10 دو گذر است  و طول حد شمال و پخ داراي مغایرت با بر هاي  -

. اصالحیست
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها درحال بهره  **/***

 /***/** برداریست
********************************************************

:با توجه به بررسی مجدد گزارش اصالحی به شرح زیر تقدیم می گردد
کاهش زیر بنا در همکف بسطح 0.67 متر مربع -1

کاهش در طبقات اول الی چهارم جمعا بسطح 7.2 متر مربع ( هر طبقه 1.8 متر مربع) -2
کاهش مساحت پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.08 متر مربع که بسطح  -3

0.67 متر مربع اضافه پرداختی دارد
کاهش مساحت پله و حدف پیش آمدگی افتابگیر و تبدیل به بناي  مفید در هر طبقه  -4

9.89 متر مربع و مجموع طبقات 39.56 متر مربع که بسطح 11.76 متر مربع سوابق پرداختی 
.داشته و بسطح 27.8 داراي مابه التفاوت می باشد

باستناد خط پروژه 13-99/11/25 بسطح 0.36 مترمربع به دلیل عدم  اجراي صحیح پخ و حد 
. شمال در تعریض معبر 10 متري قرار دارد

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند .  مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می 
 . گردد

33
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 458,337,600(چهارصد و  پنجاه 

و  هشت میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 45.47  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/35569 بدوي گلسار-چها
ر راه شهید 

بهشتی 
-بوستان 13

1-1-10482-31-1-0-0 33
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 52 مورخ 98/03/25
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی

بانضمام  انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 798/90 مترمربع بوده که مالک برخالف   
، مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده

و عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 65/17 درصد ---------- مورد استفاده  72/60 درصد -
اضافه بنا در همکف به سطح 6/96 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 23/36 مترمربع ( هر طبقه 5/84  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 3/36  -
مترمربع

 افزایش زیربنا در زیرشیروانی  بسطح 11/79 مترمربع -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با توجه به افزایش درب سواره از یک به دو ، بدون تغییر در شرایط پارکینگ حاشیه اي 
.مشمول یکواحد کسري پارکینگ درآمدي میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 429,878,400(چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت 

هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 63.97  2
 

3360000  , 1393
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/35572 بدوي بلوار شهید  
رجایی 

کوچه انام- 
ك 17 گلریز 

سوم

1-2-10089-4-1-0-0 340
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 155 مورخ 
93/08/26 و گواهی عدم خالف به شماره 195957 مورخ 95/06/14 به صورت 4 طبقه روي 
پیلوت در 8 واحد مسکونی میباشد. از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 50.67 مترمربع، 
طبقات به سطح 202.68 مترمربع، احداث کنسول رو به شارع به سطح 43.62 مترمربع در 
طبقات 2 تا 4، کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 0.32 مترمربع و در طبقات به سطح 
10.56 مترمربع، مازاد بر تراکم اعطایی زمان پروانه (تبصره 7) به سطح 8.28 مترمربع در 

همکف و 162.55 مترمربع در طبقات، افزایش واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد مسکونی و 
یک واحد کسري پارکینگ (که پس از صدور راي با اعمال تغییراتی در پیلوت توسط مالک 
پارکینگ تامین گردید) داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه در واحد جلوگیري 

.از تخلفات ساختمانی می باشد
.حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل میباشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات به صورت همزمانساز و  به  -1

سطح 1 مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 58.15 مترمربع به صورت احداث 8 باب انباري-2

به سطح 4.82 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -3
در زیرشیروانی

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
.پارکینگ هاي شماره 4 و 8 در تزاحم با یکدیگرند

.مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي ، با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و تجاري  و عدم امکان 

اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 104,085,000(یکصد 
و  چهار میلیون و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

520425  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/28 1/99/35573 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
روبروي 
آژانس 
 دیلمان

1-1-10297-1-1-0-0 341

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مسکونی در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان ،  جریمه بمبلغ 356,878,359(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  هشتصد 
و  هفتاد و  هشت هزار و  سیصد و  پنجاه و  نه) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.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 120.22  3
 

3360000  , 1386
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ف به 
موجب نظریه شماره 66361 مورخ 99/4/19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 29678900000 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 5,935,780,000(پنج میلیارد و  نهصد و  سی 
و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 142.72  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 466 مورخ 
1386/07/30با استفاده از مازاد برتراکم زمان صدور پروانه  بسطح 118.83متر مربع (71.40 
متر مربع در حد 25% و 47.43 متر مربع خارج 25% ) بصورت  چهار طبقه روي دو باب مغازه 

داراي بالکن با زیربناي 812.91 متر مربع در هفت واحد مسکونی  و دو باب مغازه می باشد 
پروانه ساختمانی تاکنون تمدید نشده واز درجه اعتبار ساقط است  که قبآل در مرحله 
اسکلت  بابت 1- افزایش ارتفاع  پارکینگ از2.40 به 5.40  به سطح 40/43مترمربع  2

)افزایش بنا در همکف به مساحت 32/64 مترمربع 3)افزایش بنا در طبقات به 
مساحت137/56 مترمربع (هر طبقه 34.39 متر مربع ) داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد 

بشماره 6493 مورخ 1391/05/02 و راي تجدید نظر ماده صد بشماره 8237 مورخ 
1391/06/27 مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف می باشد و همچنین مجددآ بابت اضافه 

 بناي یکدست سازبشرح ذیل
اضافه بنا در همکف بسطح 2.71 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 9.81 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 0.96 متر مربع -3

داراي سوابق پرداختی می باشند و پس از آن داراي جواب پاسخ استعالم دفترخانه طی 
شماره 1/33/340805 مورخ 1397/08/29 از شهرداري با مجموع زیربناي 996.59 متر مربع 

 می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در حد سفت کاري اسکلت ساختمان بتنی و با قوطی فلزي و  

پوشش حلب  سایبان پارکینگ در ضلع شمالی حیاط احداث شده است  برابر نقشه برداري و 
پالن معماري ارائه شده  داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% نسبت به راي 

 صادره و آخرین استعالم دفترخانه  بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقه  همکف بسطح حدود 56.13 متر مربع که از این مقدار 42.09 متر مربع  -1

بصورت احداث سایبان پارکینگ با مصا لح غیر همگن در ضلع شمالی حیاط می باشد
تبدیل دو باب مغازه به سه باب مغازه و اضافه بنا بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  بسطح  -2
88.49متر مربع (افزایش سطح دو باب مغازه از 39.97 متر مربع  برابر پروانه صادره به سه 

( باب مغازه بسطح  128.46 متر مربع
اضافه بناي تجاري بالکن مغازه ها بسطح 54.23 متر مربع ( افزایش سطح بالکن از 13.13 -3

 (  متر مربع برابر پروانه صادره به 67.36 متر مربع
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  24.01 متر مربع -4

 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح 14.05 متر مربع -5
اضافه بنا در طبقات  سوم و چهارم بسطح حدود  30.02 متر مربع (هر طبقه 15.01 متر  -6
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 ( مربع
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 19.93 متر مربع بصورت  (احداث چهار باب انباري   -7
بسطح 19.86متر مربع و 0.07 متر مربع توسعه راه پله ) الزم به توضییح است مساحت 

 یکباب انباري 0.02 متر مربع بیش از 5 متر مربع است
اضافه بنا ي ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان  -8

 بسطح 18.24 متر مربع (3.40+3.71*4)عرض راه پله موجود 1.10 متر می باشد
 %اضافه بناي تراکمی زمان صدور پروانه بسطح 47.43 متر مربع خارج 25 -9

جهت ملک فو ق با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه تعداد چهار واحد پارکینگ مسکو  -10
نی و همچنین دو واحد پارکینگ تجاري   مورد نیاز می باشد با توجه به تامین دو واحد 
پارکینگ در پیلوت   لذا تعداد دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو واحد کسري 

پارکینگ تجاري دارد که در صورت صدور راي براي سا یبا ن پارکینگ با مصالح غیر همگن 
 در حیاط که پارکینگها دو به دو تزاحمی می باشند کسري پارکینگ منتفی خواهد بود

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن  
می باشد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

میگردد*****.به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/05/07 ملک فوق بمساحت 0.17 
 متر مربع از اعیان هر طبقه بر روي پخ در تعریض قرار دارد

سطح اشغال مجاز 57/39% و سطح اشغال اجرائی 74/41% کاربري ملک  ) *******
محورهاي مختلط منطقه اي  میزان عقب نشینی 0.17 متر مربع از اعیان هر طبقه در قسمت 

( پخ داراي سوابق وراي کمیسیون ماده صد بشرح فوق  می باشد
*********************************************************

************************************************
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/98/31542 مورخ  

1398/07/09 مبنی بر تخریب می باشد الزم به توضییح است گزارش فوق بشرح ذیل اصالح 
 و بروز رسانی شد

الف ) در ردیف 2 گزارش فوق   بجاي کلمه تبدیل دو باب مغازه به سه باب مغازه صحیح آن  
افزایش دو باب مغازه به سه باب مغازه می باشد لذا در فرم تحلیل تعیین خالف متراژ افزایش 

 تعداد واحد بسطح 128.46  متر مربع که به اشتباه وارد شده بود حذف گردید
ب ) همچنین در ردیف 9 گزارش فوق  اضافه بناي تراکمی مشمول پروانه هاي ساختمانی بعد 
از  مورخ  1390/11/11 می باشد و مشمول ملک متقاضی که داراي پروانه سال 1386 میباشد 
نمی گردد لذا مقدار اضافه بناي تراکمی خارج 25% بسطح 47.43 متر مربع از فرم تحلیل 

 تعیین خالف حذف گردید
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معاونت شهرسازي و معماري
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ج ) طی بررسی مجدد پروانده سال وقوع تخلف سایبان جهت تامین پارکینگ  بسطح 42.09
 متر مربع و مابه التفاوت مساحت  مغازه ها بسطح 88.49 متر مربع و مابه التفاوت بالکن 

مغازها  بسطح 54.23 متر مربع و انباري زیرشیروانی بسطح 19.86 متر مربع بعد از بالمانع 
صادره 1/33/340805 مورخ 1397/08/29 می باشد که صحیح  سال وقوع تخلف  

 1397/10/01  می باشد
 گزارش  بشرح فوق اصالح و به روز رسانی شد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره  ***********

1/99/35573 مورخ 1399/04/28 میباشد که در راي صادره بابت سایبان داراي راي تخریب 
و بابت موارد دیگر داراي راي مبنی بر جریمه میباشند لذا در جدول کاربریها سایبان بسطح 
42.09 متر مربع حذف گردید  مراتب جهت محاسبه عوارض درآمدي و دستور بعدي تقدیم 

 می گردد
طی بازدید مجدد مورخ 1399/09/04 پوشش سقف سایبان در ضلع  ************

شمالی حیاط مشاعی  بسطح 42.09 متر مربع جمع اوري شد ه ولی اسکلت فلزي جمع نشده 
 است  مراتب جهت  دستور بعدي تقدیم می گردد

طی بازدید مجدد مورخ 1399/09/08 اسکلت فلزي سایبان نیز  جمع ا  ************
وري شد و ساختمان در مرحله بهره برداري است  مراتب جهت  دستور بعدي تقدیم می 

 گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/04 1/99/35579 تجدید 
نظر

علی اباد   
احمدیان(بن 
بست امین)

1-2-10152-26-1-0-0 34
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و کاربري ملک و نظر به دفاعیات موثر 
مالک به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 

ماده صد قانون شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان در خصوص اضافه بنا در همکف و توسعه بالکن تجاري به مبلغ 

1,091,448,000(یک میلیارد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) 
ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 88.02  4
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/04 1/99/35579 تجدید 
نظر

علی اباد   
احمدیان(بن 
بست امین)

1-2-10152-26-1-0-0 34
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/3 مورخ 98/01/20 و اصالح پروانه به شماره 355746 مورخ 

99/01/18 به صورت یک باب مغازه به همراه بالکن و پارکینگ و با زیربناي 134.29مترمربع 
میباشد. حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي مازاد بر تراکم به 

:شرح ذیل میباشد
حذف پارکینگ و تبدیل آن به بناي مفید تجاري به سطح 25.93 مترمربع -1

 توسعه تجاري در بالکن به سطح 62.09 مترمربع (به صورت اجراي بالکن سرتاسري) -2
 دو واحد کسري پارکینگ تجاري -3
افزایش ارتفاع کل تجاري به 7.40 متر

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 39 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه و با توجه به رعایت عرض حیاط خلوت، ضمن نقض راي بدوي به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 393,120,000(سیصد و  نود و  سه میلیون و  یکصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 39  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 1/99/35581 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
معین جاده 

پستک 
آزادي-کوچ

ه سو م

1-1-10114-79-1-0-0 34
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 2 مورخ 99/01/31 به 
 صورت 3  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري

در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی  با زیر بناي 716/45 مترمربع بوده که مالک برخالف 
،مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث بنا نموده اند

عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  
:مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 65/11 درصد ---------- مورد استفاده  88/11 درصد -
اضافه بنا در طبقه همکف بمساحت  36/25 مترمربع که از بابت آن داراي سوابق در واحد  -

.تخلفات و راي کمیسیون ماده به شماره 39515 مورخه 1400/01/23 میباشند
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً بمساحت 117/30 مترمربع (هر طبقه  39/10  -

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در تراز طبقه 4 بسطح  170/85 مترمربع در یک واحد مسکونی -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6 واحد که برابر نقشه ارائه شده و با رعایت  -

.حداقل عرض سواره پارکینگ تامین میگردد
اضافه بنا بصورت تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات یک تا سه جمعاً  بمساحت   -

29/10 مترمربع
کاهش بنا در طبقه زیرشیروانی بمساحت  7/86 مترمربع -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

34
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بنا بصورت انباري مسکونی و دیوار گذاري با تایید استحکام بنا توسط 

کارشناس رسمی به شماره 12664 مورخ 99/2/7 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،   بااعمال 
 ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 241,699,200(دویست و  چهل 

و  یک میلیون و  ششصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد  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 118.48  2
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35585 تجدید 
نظر

دیلمان 
چهارراه 
 وحدت

1-1-10459-37-1-0-0 34
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک قطعه زمین داراي فروشنامه عادي برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه 164.25 متر مربع می باشد. داراي اعیان بدون مجوز بصورت 

انباري به مساحت 66.58 متر مربع و همچنین دیوارگذاري بدون مجوز به طول 51.9 متر می 
باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست 

.استعالم موقعیت مکانی را دارند
به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/7/26 بسطح 15.78 متر مربع از حد جنوب در تعریض ***

قرار دارد و بر اساس اظهار نظر کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی می 
واقع شده است و از حد غرب معبري براي آن طراحی نشده  T-S212 باشد و در کاربري

.است
ضمناً  مالک مدعی بوده که با توجه به نامه شهرداري در سال 96 مبنی بر اخطار ماده  ***
110 قانون شهرداري ها ( دیوار کشی ملک) که به پیوست می باشد اقدام به دیوار گذاري 

.نموده است
مراتب با توجه به نامه شماره 251011 مورخ 97/12/22 دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم 

.حضور می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل بناي 
مسکونی به بانک صادرات به مساحت 259.55 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 56594 مورخ 08/04/99  ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 220.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 44,000,000(چهل و 

 چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 259.55  0
 

220000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1399/05/01 1/99/35594 بدوي میدان 
 فرزانه

1-1-10507-173-1-0-0 34
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 44,000,000(چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

220000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان موردنظر طبق سند به صورت یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه 
و یک باب ساختمان نگهبانی به مساحت 255.20مترمربع قطعه دوم تفکیکی می باشد 

. .داراي بالمانع بشماره 1/33/8789-76/06/02 می باشد
حالیه در وضع موجود ساختمان نکهبانی موجود نیست و فقط  ساختمان دو اشکوبه در محل 
موجود و بصورت بانک صادرات در حال بهره برداري است .داراي مجوز تعمیرات داخلی در 

حد نماسازي و کفسازي و رنگ آمیزي و محوطه سازي به پیوست بشماره 
. 1/44/45964-84/01/25 نیز می باشد

 با توجه به تبدیل بنا به بانک سوابقی در سیستم موجود نمی باشد بنا بر این
بسطح 259.55 مترمربع بناي تبدیلی از مسکونی به بانک  دارند که مشمول 4 باب کسري 

. پارکینگ طبق ضوابط قدیم می گردد
. باستناد خط پروژه 11-98/10/28 فاقد عقب نشینی است

. ضمنا در طرح قدیم کاربري ملک مسکونی و در طرح جاري به اداري تغییر یافته است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه بنا به مساحت 15.84 مترمربع، احداث بالکن مسقف به مساحت 3.89 
مترمربع، تبدیل تراس روباز اختصاصی به بناي مفید به مساحت 23.62 مترمربع با 

عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 403,155,000(چهارصد و  سه میلیون 

و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 43.35  3
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 1/99/35598 تجدید 
نظر

گلسار 179 
(روبروي 

مدرسه گیل
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی در طبقه ششم بسطح مفید 73.68 مترمربع به انضمام تراس روباز اختصاصی  

. بسطح 23.62 مترمربع که داراي پروانه و پایانکار می باشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده ملک بدون مجوز و بر خالف قانون تملک آپارتمانها  اقدام به 

تغییرات داخلی  و توسعه ي بنا در دو حد شرق  و غرب  بسطح 15.84 مترمربع و افزودن آن 
به بناي مفید  و همچنین  احداث بالکن مسقف بسطح 3.89 مترمربع جملگی  در بام مشاعی 

و تبدیل تراس روباز اختصاصی به بناي مفید بسطح 23.62 مترمربع با قدمت سال جاري 
 . (1399)  نموده است

الزم به ذکراست که مالک از کلیه  واحد هاي دیگر رضایت محضري در خصوص تغییرات 
 . مذکور اخذ نموده که به پیوست می باشد . حالیه تقاضاي پرداخت خالفی را دارند

. الزم به توضیح است که قبال داراي راي غیابی مبنی بر اعاده به وضع سابق نیز می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان 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 و طبقه مازاد ( طبقه چهارم) با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,480,651,200(یک میلیارد و  چهارصد و  
هشتاد میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 146.89  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 1/99/35604 بدوي بلوار رجائی  
-  بن بست 

41
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و صدور راي جریمه در خصوص سایبان، و حکم به ابقا آن ، 
 کسري پارکینگ به یک باب تقلیل میابد که  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 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/29 1/99/35604 بدوي بلوار رجائی  
-  بن بست 

41
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/536 مورخ 1397/12/28 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 568  مترمربع صادر شده 
: و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

. کاهش بنا در همکف به مساحت 0.74 مترمربع -1
. احداث سایبان در قسمتی از دو مترحیاط خلوت حد غربی به مساحت  7.50 مترمربع-2

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.74  مترمربع -3
 کاهش بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.74  مترمربع-4
 کاهش  بنا در طبقه سوم  مساحت 0.74 مترمربع -5

. احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  به مساحت 131.16  مترمربع  -6
 بناي مازاد برتراکم در زیر شیروانی به مساحت 6.94 مترمربع -7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در طبقات  اول تا سوم  به مساحت 1.29 مترمربع .( هر طبقه 0.43 مترمربع )

تعداد واحد هاي مسکونی از  3  واحد به 4 واحد افزایش یافته است که در صورت تایید 
سایبان ها ، یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم تایید سایبان ها ، دو واحد 

.کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 69.74 درصدو سطح اشغال اجرائی 73.19 

.درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 434,246,400(چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  
شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.62  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/25 1/99/35606 بدوي علی آباد-  
چهارراه 

احمدیان بن 
بست 5 

متري

1-2-10087-17-1-0-0 34
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 219 مورخ 96/12/13
به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی با انباري در زیرشیروانی کالً با زیر 

بناي 544.05 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 
خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درحال بهره 

برداریست  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
: باشد

%سطح اشغال مجاز64.24% ---------- مورد استفاده 71.23 -
اضافه بنا در همکف به سطح 13.36مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  40.08 مترمربع ( هر طبقه  13.36 مترمربع  -
(

کاهش بنا در زیر شیروانی بسطح 6.64مترمربع ضمنا  بسطح 2.02 مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی است

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.84مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 7.32 مترمربع (هر طبقه 2.44 مترمربع )عرض موجود راه پله 

 . طبق نقشه 1.10متر است
با توجه به بازدید عملی در معیت سرپرست مدیریت محترم شهرداري منطقه یک در مورخ  -
99/04/21  و جانمایی پارکینگ ها ، تعداد سه پارکینگ بدون تزاحم در محل جانمایی شد . 

. بنابراین رعایست پارکینگ گردیده است
. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
. الزم به توضیح است که قسمتی از عرصه با حفظ مالکیت آزاد شده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر تبدیل پیلوت به یک 
باب مغازه، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-71374 
مورخ 99/04/25  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 

سرقفلی به مبلغ 12،361،950،000  ریال و عدم اعتراض طرفین، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,472,390,000(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  دو میلیون و  سیصد و  نود هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 91.57  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/05/05 1/99/35608 بدوي گلسار  
جنب پمپ 

بنزین 
گلسار نبش 
خیابان نواب

1-1-10218-4-1-0-0 34
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در خصوص 9 واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,680,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 250  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  ارائه شده توسط متقاضی  داراي  پروانه ساختمانی  به شماره 4 مورخه  
94/02/13   می باشد که به صورت 6 طبقه بر روي همکف و زیر زمین جهت تامین پارکینگ 

  و در 12 واحد مسکونی با زیر بناي کل  1536/28 مترمربع
 : صادر گردیده است. عملیات ساختمانی رو به اتمام است .ودرخصوص

اضافه بنا در زیر زمین به سطح 214/07 متر مربع  ( پوشش زیر زمین به صورت 100% ) که  -1
.از این مقدار بسطح 15/08 متر مربع بصورت احداث باالبر جهت خودرو می باشد

  اضافه بنا در همکف به سطح 103/26 مترمربع -2
احداث 3 باب مغازه فاقد بالکن در همکف جمعاً بسطح 130/76 متر مربع بصورت  تبدیل  -3

بخشی از  پیلوت به تجاري
احداث یک واحد سوئیت در همکف به سطح 67/82 متر مربع بصورت   تبدیل بخشی از  -4

 پیلوت به مسکونی
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 169/27 متر مربع -5

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 171/31 متر مربع که از این مقدار به سطح 0/83 متر  -6
.مربع به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد

اضافه بنا در طبقه سوم الی ششم جمعاً بسطح 709/84 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -7
177/46 متر مربع) که از این مقدار بسطح 6/97 متر مربع در هر طبقه به صورت احداث 

.کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
حذف انبار زیر شیروانی واحداث یک طبقه مازاد بصورت زیر شیروانی به کسر پله فرار  -8

بسطح 273/94 متر مربع
 کاهش زیر شیروانی بسطح 31/78 متر مربع -9

افزایش  تعداد واحد ها در هر یک از طبقات اول الی ششم از 2 واحد  مسکونی به 3 واحد -10
 . مسکونی

. واحد کسري پارکینگ تجاري 3  -11
احداث انباري در زیر راه پله طبقه اول بسطح 6/98 متر مربع داراي سوابق درواحد  -12

خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 97/8/26  کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 
 جریمه گردیده حال با عنایت به بررسی مجدد بعمل آمده

مالک بدلیل اختالف سطح پیلوت با کوچه و وجود شناژ زیرزمین وعدم دسترسی سواره از 
خیابان به پیلوت اقدام به تبدیل قسمتی دیگر از پیلوت بسطح 91/57    مترمربع به یکباب 

 مغازه با ارتفاع 4/1 متر را نموده که با توجه به تعداد
واحد هاي مسکونی  (براي  21 واحد مسکونی نیاز به 21 واحد پارکینگ بوده که در زیرزمین  

تعداد 14 واحد پیش بینی گردیده اما  یکواحد پارکینگ که درامتداد باالبر تعبیه گردیده 

34
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 .بدلیل عدم رعایت عرض 3 متر مورد تایید نمی باشد )
واینکه تبدیلی فوق منجر به کسري پارکینگ گردیده تعداد 9 واحد کسري پارکینگ تجاري 

.ویکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند . مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 69869  مورخ 1399.04.24  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 2.398.500.000  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 

479,700,000(چهارصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم 
می نماید.  

جریمه 71.37 3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/29 1/99/35610 تجدید 
نظر

فخب 
خیابان 
شهید 

نوروزي بعد 
از کوچه 42 
سمت راست

1-1-10372-61-1-0-0 35
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 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب مغازه نسقی داراي فعالیت شغلی  و برابر نقشه برداري 
ارائه شده به سطح 44.27 مترمربع که داراي بالکن به سطح 27.10 مترمربع که از بابت 

احداث آنها مجوزي ارائه نگردید. اسکلت مغازه بتنی و قدمت آن سال 1398 می باشد. برابر 
ضوابط جاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 
مورخ 1398/09/25 فاقد عقب نشینی به معبر 14 متري بوده و به سطح 4.16 مترمربع در 
حریم نهر می باشد. ( با توجه به نامه اداره آب به شماره 120707 مورخ 1397/06/17 )  
مراتب با توجه به اخطاریه کمیسیون ماده صد مورخ 1398/07/29 جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
69492مورخ 99/4/23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف توسعه بناي تجاري و افزایش تعداد مغازه از دو باب به پنج باب 
را به مبلغ 15/443/100/000 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 
3,088,620,000(سه میلیارد و  هشتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 291.24  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/05/04 1/99/35614 بدوي خیابان  
سعدي کوي 
فالحتی ك 
  17 شهریور

1-2-10359-4-1-0-0 35
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در  زیر زمین و همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 983,270,400(نهصد و  هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  
هفتاد هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 146.32  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/04 1/99/35614 بدوي خیابان  
سعدي کوي 
فالحتی ك 
  17 شهریور

1-2-10359-4-1-0-0 35
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 با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/146مورخ 
1397/06/14 بصورت  سه طبقه روي دو باب مغازه بانضمام زیر زمین جهت پارکینگ و انباري 

در زیر شیروانی  با زیربناي 997.42متر مربع در پنج  واحد مسکونی و دو باب مغازه صادر 
شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي سقف چهارم است  برابر نقشه برداري و پالن 

معماري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% تا این مرحله بشرح ذیل 
 می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح حدود 28.16متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه همکف  بسطح حدود  28.16 متر مربع -2

افزاش تعداد واحد مغازه از دو باب به پنج باب و  توسعه  بنا ي تجاري بسطح  96.39 متر -3
مربع ( که از این مقدار 28.16 متر مربع بصورت اضافه بنا و 68.23متر مربع بصورت تبدیل 

پیلوت به تجاري است )
اضافه بنا در طبقات  اول و دوم و سوم  بسطح حدود  90متر مربع (هر طبقه 30 متر مربع ) -4

 و افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد
با توجه به پالن معماري ارائه شده تا این مرحله تعداد پنج واحد کسري پارکینگ تجاري -5

دارد که پس از اتمام کار و ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی وجانمائی 
  پارکینگ نیاز به پارك عملی  خودرو می باشد

فضاي سبز اجرا ننمودندو کسري فضاي باز بسطح 2.75 متر مربع دارند  -6
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال اجرائی 62.43% سابقه کمیسیون ماده صد ندارد  ****
 میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد S212 کاربري ملک

داراي پرونده شکایتی جاري طی شماره 354293 می باشد و ملک پلمب می باشد طی  
بازدید انجام شده پنجره اتاق خواب ضلع جنوب شرقی طبقات که برابر نقشه هاي زمان 
صدور پروانه اجرا شده بود به عقب کشیده شد و فاصله لبه پنجره از پالك مجاور(ملک 

شاکیان )  2 متر می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 
میگردد.*************** ضمنا برابر صورتجلسه پیوست مورخ 1399/06/17بین 

شاکیان و متشاکی توافق شد با توجه به احداث زیر زمین توسط متشاکی   دیوار حایل بتنی 
در جد غرب ملک شاکیان  توسط متشاکی احداث گردد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

می گردد
بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره  **********

1/99/36377 مورخ 1399/06/24 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه  طی بازدید انجام شده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره  

35
1
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برداري است با توجه به  نقشه برداري ارائه شده  داراي کاهش  بنا در زیرشیروانی بسطح 
 0.07 متر مربع می باشد مراتب  مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه  کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره ش 74107مورخ 99.04.29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید 
استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث یک طبقه مازاد   به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,586,289,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  هشتاد 
و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.37  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/04 1/99/35615 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
پشت 

مدرسه 
کوثر بن 

بست 
رحیمی

1-1-10278-6-1-0-0 35
2

در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات، ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 1,274,817,600(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و 

 هفده هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 126.47  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/13 مورخ 97/04/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی 
در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 813.30 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است 

:در مرحله اسکلت و ستون طبقه دوم و از بابت تخلفات به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 34.60 مترمربع-

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 69.20 مترمربع (هر طبقه 34.60 مترمربع) -
احداث کنسول غیرمجاز رو به شارع در طبقات اول و دوم به سطح 8.40 مترمربع (هر  -

طبقه 4.20 مترمربع)
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

مورخ 1397/12/18 مبنی بر جریمه نقدي بوده و در خصوص احداث کنسول غیرمجاز به 
.شارع عام راي تخریب دارد که مالک اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

**************************************************
حال در ادامه کار و در مرحله سفت کاري و به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.67 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.67 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 3.30 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.63 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 40.73 مترمربع -

تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 157.37 مترمربع ( که از این مقدار به  -
سطح 40.45 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

الزم به توضیح است شکل هندسی فضاي مسکونی احداثی در زیر شیروانی با رعایت شیب 
.مجاز 57% می باشد

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 11.79 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 30.68 متر مربع ( هر طبقه 

7.67 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده  74.39
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

35
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
25816مورخ 99/2/24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 56/340/000/000 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 11,268,000,000(یازده میلیارد و  دویست و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 212.16  0
 

3360000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1399/05/04 1/99/35617 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار  
اصفهان 

خ108

1-1-10033-8-1-0-0 35
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و تجاري  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  

هفتاد و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 175  2
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  و دادنامه دیوان عدالت 
اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 205958مورخ 98/11/7 در خصوص بررسی 
اصول سه گانه ، تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا مسکونی  درزیر زمین و  همکف و 
طبقات ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3
 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,848,104,000(دو میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هشت 

میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 282.55  3
 

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 2/5

برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
2,717,568,000(دو میلیارد و  هفتصد و  هفده میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 323.52  2.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 29 مورخ 1394/03/30 به صورت 5.5 طبقه با زیرزمین همراه یک 

باب مغازه با زیر بناي کل 1382 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و مالک بر خالف مفاد پروانه و به استناد نقشه برداري ارائه شده اقدام به 

:تخلف ساختمانی به شرح ذیل نمودند
 اضافه بنا در زیرزمین به سطح 27.43 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف به سطح 24.93 مترمربع -

کاهش مغازه در همکف به سطح 11.72 و احداث 3 باب مغازه دیگر جمعاً به سطح 135.41  -
مترمربع

احداث بالکن در نیم طبقه به سطح 76.75 مترمربع -
احداث راه پله و آسانسور در نیم طبقه به سطح 18.48 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 173.15 مترمربع ( هر طبقه 34.63  -
مترمربع که از این مقدار به سطح 7.20 مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می 

باشد )
توسعه زیر شیروانی به سطح 31.53 مترمربع -

با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 7.03  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.ضمناً داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه  به سطح 323.52 مترمربع ( تبصره 7)-

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

35
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 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
همزمانساز ، راي به جریمه به مبلغ 215,308,800(دویست و  پانزده میلیون و  سیصد 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 21.36  3
 

3360000  , 1393
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/30 1/99/35621 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ  
نواب بن 

بست اول 
سمت چپ

1-1-10307-28-1-0-0 35
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص توسعه و تبدیل تجاري، با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه 
شماره74863 مورخ 99/04/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 

30686000000 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 6,137,200,000(شش میلیارد و  یکصد و  سی و  هفت میلیون و  
دویست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 213.94  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/30 1/99/35621 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ  
نواب بن 

بست اول 
سمت چپ

1-1-10307-28-1-0-0 35
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 336,000,000(سیصد و  سی و  

شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمانی احداثی داراي رأي کمیسیون ماده 5 و پروانه 
ساختمانی به شماره 228 مورخ 1390/06/31 به صورت 5 طبقه روي پیلوت ( 4 طبقه روي 

مغازه ي داراي بالکن ) شامل 5 واحد مسکونی و یک باب مغازه به سطح 45 متر مربع داراي 
بالکن در حد 1/3  کالً با زیربناي 1103.02 متر مربع می باشد و براي آن گواهی عدم خالف به 
شماره 172660 مورخ 1396/10/26 صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح  0.82 متر مربع (همزمانساز) -

اضافه بنا در همکف به سطح 0.7 متر مربع (همزمانساز) -
توسعه مغازه اول به سطح 54.58 مترمربع -

احداث مغازه دوم ( جدید ) به سطح 57.91 مترمربع -
توسعه بالکن به صورت تبدیل واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 101.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم الی پنجم جمعاً به سطح 16.4 متر مربع ( هر طبقه 4.1 متر مربع )  -
(همزمانساز)

توسعه سطح راه پله و اتاقک آسانسور به میزان 3.44 متر مربع (همزمانساز) -
برابر ضوابط سال صدور پروانه (1390) براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 پارکینگ می باشد  -

که رعایت گردیده و براي 2 باب مغازه به همراه بالکن ( جمعاً به سطح 273.94 مترمربع ) نیاز 
به 4 پارکینگ می باشد که با توجه به تامین 2 پارکینگ تجاري ، در نتیجه داراي 2 واحد 

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 38261 مورخ 1399/03/13 الزم به 
توضیح است ، مساحت بالکن مغازه 1 با احتساب فضاي راه پله دسترسی به سطح 32.61 

مترمربع و مساحت بالکن مغازه 2 با احتساب فضاي راه پله دسترسی به سطح 83.84 
 .مترمربع ( جمعاً به سطح 116.45 مترمربع ) می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/04/30 مبنی بر پرداخت 
.جریمه نقدي بوده و پس از آن خالفی مشاهده نگردید

**************************************
برابر ضوابط سال صدور پروانه (1390) براي 8 واحد مسکونی نیاز به 6 پارکینگ می باشد که  

 رعایت گردیده و براي 2 باب مغازه به همراه بالکن ( جمعاً به سطح 273.94 مترمربع )
نیاز به 4 پارکینگ می باشد که با توجه به تامین 2 پارکینگ تجاري ، در نتیجه داراي 2 واحد 
کسري پارکینگ تجاري می باشد که برابر راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/04/30 

.پرداخت گردیده است
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1400/01/20 به سطح 20.84 مترمربع در تعریض معابر 18

35
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 و 6 متري شرق و جنوب و پخ 2 گذر می باشد که از این مقدار به سطح 4.45 مترمربع اعیان 
.قرار دارد

*********************************************************
******

به استناد خط پروژه اصالحی به شماره 11 مورخ 1400/02/08 ( مطابق زمان صدور پروانه ) 
.رعایت عقب نشینی و پخ 2 گذر گردیده است

برابر تصویر پیوست تابلوها جمع آوري گردید و واحدها به صورت مسکونی و خالی از سکنه 
.می باشد

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
 .گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 66231 مورخ 99/4/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 771.300.000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی سال وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس ( 1381 ) به مبلغ 154,260,000

(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید .

جریمه 85.7  0
 

3100000  , 1392 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/05/06 1/99/35623 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
سمیه رابط 

بلوك 
ساختمانی 

شقایق

1-1-10099-1-1-3-0 35
5

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 سال 

وقوع تخلف ( 1381 ) براي کسري 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe آپارتمان شاکی :  مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه اول که به استناد پروانه و پایانکار صادره فاقد خالف می 

.باشد
ملک متشاکی : بصورت یکباب آپارتمان در طبقه همکف به مساحت 85.70 مترمربع که 
داراي بالمانع هاي قبلی می باشد و در حال حاظر بصورت فروشگاه صنایع دستی مورد 

.استفاده قرار دارد
 مورد شکایت : تغییر کاربري مغازه

مساحت مورد تغییر کاربري 85.70 مترمربع از مسکونی به تجاري می باشد و داراي دو واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

35
5

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل پیلوت 
به مغازه بهمراه بالکن بر خالف مدلول پروانه به مساحت 191.48 مترمربع، به منظور 

تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 71811 مورخ 99/04/26  

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
17.059.200.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,411,840,000(سه میلیارد و  چهارصد و  
یازده میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 191.48  0
 

1320000  , 1391 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1399/05/01 1/99/35624 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -خ  
نواب صفوي

  

1-1-10308-105-1-0-0 35
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در  طبقات دوم الی پنجم که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن تایید جریمه راي بدوي و تجدید نظر با 3 
برابر ارزش معامالتی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي  به مبلغ 

639,540,000(ششصد و  سی و  نه میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 161.5  3
 

1320000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص احداث طبقه مازاد ششم ،هفتم و هشتم ،با توجه به محتویات پرونده و 
توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر مبنی بر نقض راي 

تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري، 
قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی صادر شد و با عنایت به نظریه هیات 

کارشناسان بشماره 226865 مورخ 98/12/11 مبنی بر تایید استحکام بنا ضمن نقض 
این قسمت از آراء بدوي و تجدیدنظربه استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه 
به عدم ضرورت قلع بناي زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه 

استفاده از اراضی مربوطه و با توجه به قدمت ساخت بنا و واگذاري آن به افراد ثالث،با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  ، راي به جریمه به مبلغ 

2,017,818,000(دو میلیارد و  هفده میلیون و  هشتصد و  هجده هزار ) ریال صادر می 
گردد.نماینده وزارت کشور راي اقلیت و مخالف با جریمه می باشد: به دلیل عدم 

رعایت اصول و ضوابط شهرسازي و حجم باالي تخلفات و تعداد 10واحد کسري 
پارکینگ مسکونی به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري راي به تخریب و 

اعاده به مدلول پروانه طبقات ششم،هفتم و هشتم صادر و اعالم می دارد.

جریمه 509.55  3
 

1320000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/01 1/99/35624 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -خ  
نواب صفوي

  

1-1-10308-105-1-0-0 35
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض آراي بدوي و تجدیدنظر 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 792,000,000(هفتصد و  نود 

و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 300  2
 

1320000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 177مورخ91/05/11بصورت5طبقه 
روي پیلوت بازیربناي898.40مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی اجراي سربندي 

واسکلت بوده حالیه مالک برخالف مدلول پروانه داراي افزایش بناخارج طول6̀0وخارج تراکم 
بشرح ذیل داراي وسابق گزارش تخلفات درواحد محترم خالف وکمیسیون ماده صد 

:.میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 19.56مترمربع (که بصورت تجاري)-1

تبدیل کل پیلوت به سه باب مغازه بسطح97.94مترمربع ((که جمعآ بسطح117.50مترمربع -2
تجاري))((مغازه اول بسطح53مترمربع ومغازه دوم بسطح20.10مترمربع ومغازه سوم 

بسطح44.40مترمربع بارتفاع5.40متر))
احداث بالکن بسطح73.98مترمربع((که درمغازه اول مقدار17.67مترمربع درحد1/3 -3

ومقدار22.63مترمربع مازادبر1/3 ودر مغازه دوم بسطح6.70مترمربع درحد1/3 ومقدار3.32
مترمربع خارج 1/3 ودر مغازه سوم بسطح14.80مترمربع درحد1/3 ومقدار8.86مترمربع 

خارج1/3))
افزایش بنادرطبقات2-5 بسطح134.44مترمربع-4

افزایش درکنسول به شارع عام درطبقات2-5 بسطح13.56مترمربع که مازاد برتراکم -5
 %وخارج ازطول60

واحداث سه طبقه مازادبسطح509.55مترمربع که ازاین مقدار بسطح66.72مترمربع -6
بصورت کنسول به خ12متري بوده

عدم درزانقطاع در حد شمالی درهمکف وطبقات بسطح13.50مترمربع که نیازبه نظریه -7
 ارشادي وتائید سازمان ذیصالح بوده

احداث زیرشیروانی جهت14باب انباري بسطح74مترمربع-8
ادامه راه پله وآسانسور به بام بسطح16.06مترمربع-9

ونیز داراي 2واحدکسري پارکینگ تجاري  و 10واحدکسري پارکینگ مسکونی که باتوجه -10
به ضوابط جاري درخصوص احداث تجاري درپیلوت وحذف زیرزمین کسري پارکینگ 

مسکونی بصورت تجاري تعلق میگیرد. دیوارحائل اجرا نشده است.حالیه تقاضاي گواهی عدم 
.خالف را دارند

*********************************************************
*****************************

در جوابیه استعالم دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد ، در خصوص عدم رعایت ضوابط  
 :اصول شهرسازي ، فنی و بهداشتی بشرح ذیل بوده

سطح اشغال مجاز در همکف 48.12درصد ------------سطح اشغال موجود اجرا  -1

35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 شده بمقدار 66/12 درصد
به عمق2.48متر خارج از طول 60درصد احداث شده که باتوجه به تخلفات افزایش بناي -2

 .صورت گرفته رعایت اصول فنی وشهرسازي نگردیده است
ضمنا رعایت ارتفاع مجاز پیلوت و تهویه هوا و دو متر حیاط خلوت و عایق کاري در همکف 

گردیده و درخصوص استحکام ساختمان نیاز به اقرارنامه مهندس ناظر ساختمان 
..بوده.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

====
ضمنآ مالک نسبت به جمع آوري7 باب انباري در زیرشیروانی و راه پله  اقدام نموده است..که 

...نقشه اصالحی و تصاویر به پیوست میباشد
 .مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1/5 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 8,226,562(هشت میلیون و  دویست و  بیست و  
شش هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/25 1/99/35633 بدوي گلسار 
پستک 

سمت راست 
جنب پل 
فرعی دوم

1-1-10707-4-1-0-0 35
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  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 91269مورخ 

99/5/20و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,928,964(یک میلیون و  
نهصد و  بیست و  هشت هزار و  نهصد و  شصت و  چهار) 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 با اخذ تعهد ثبتی  می 

باشد

جریمه 87.93  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی خالف ساز بر روي عرصه فاقد سند بسطح 
142.50 مترمربع با زیربناي 87.93 مترمربع با اسکلت بنایی و قدمت سال 1380 و در حد 
تراکم می باشد . یک باب کسري پارکینگ دارد . جهت تعیین میزان عقب نشینی در حد 

. جنوب و غرب نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه می باشد
برابر اظهارنظر واحد خط پروژه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی بوده و حد شمال ان در وضع 
موجود و طرح تفصیلی قدیم داراي معبر 8 متري بوده که در طرح تفصیلی جدید معبر براي 
ان طراحی نشده و معبر و کاربري معبر قدیم درطرح جدید در کاربري اموزشی تثبیت شده 
واقع شده لذا نمی توان براي حد شمال ملک معبري طراحی یا استعالمی از معاونت گرفته 

.شود
ضمنا قبال داراي گزارش غیابی و اخطاریه از کمیسیون ماده صد می باشد . مراتب  جهت 

 . بروزرسانی گزارش و صدور دستور تقدیم می گردد

35
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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 718,704,000(هفتصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  

چهار هزار )  ریال تائید و استوار میگردد..در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 
دو به سه واحد ؛ نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده 

؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی ، ضمن نقض راي بدوي حکم به ابقاء تعداد 3 
واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

جریمه 85.56  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/31 1/99/35640 تجدید 
نظر

صفاري دوم  
- کوچه 

رفعت

1-2-10054-34-1-0-0 35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري واتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره  1/98/213 مورخ 1398/07/22 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 624.70 مترمربع صادر 
شده که  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ،  داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر 

:می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت  21.39 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  21.39 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 21.39 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 21.39 مترمربع -4

.سطح اشغال زمان پروانه 80 درصد و سطح اشغال موجود 91.41 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

 .کسري پارکینگ ندارد
.تعداد واحد ها ي مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

35
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 318,427,200(سیصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  
بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 63.18  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 1/99/35649 تجدید 
نظر

بلوار ش  
انصاري خ  

امام رضا  بن 
بست هفتم

1-1-10260-58-1-0-0 35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره      469    مورخه       
97/12/27       می باشد که بصورت 3   طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی    در 3   واحد 

 مسکونی بازیربناي کل   452/4   مترمربع
صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد سفتکاري      است وتا این مرحله برابر نقشه 

 : برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف  بسطح  12/15  مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات اول الی سوم بسطح  39/75   مترمربع ( هرطبقه   -2
 13/25    مترمربع )

 . افزایش بنا بصورت راهرو وراهپله درزیر شیروانی بسطح 11/28  مترمربع -3
رعایت پارکینگ می گردد . وبسطح 12 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند وبا  -3

توجه به موارد مطروحه سطح اشغال مجاز همکف 70/62% مورد استفاده 79/39%  وتراکم 
 مجاز طبقات 211/86% مورد استفاده

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم  238/18%
  . میگردد

35
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 43.78 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و ضمن نقض 

راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,323,907,200(یک میلیارد و  سیصد و  

بیست و  سه میلیون و  نهصد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 131.34  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 1/99/35651 تجدید 
نظر

گلسار- 
نرسیده به 

استاد 
معین-20

متري 
گاز-قبل از 

پستک

1-1-10438-18-1-0-0 360

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 424 مورخ 
97/12/20 به صورت 4 طبقه روي بالکن دو باب مغازه و زیرزمین  ، شامل 4 واحد مسکونی  و 

. انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 1463.18 مترمربع می باشد
حال مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث 
نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي زیرزمین  و اسکلت همکف و طبقه اول و میلگرد 

. گذاري ستونهاي طبقه دوم می باشد
با توجه به نقشه برداري و نقشه هاي معماري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل 

: نسبت به پروانه می باشد
 % سطح اشغال مجاز 60.64 % -------------سطح اشغال مورد استفاده  73.89 -

. فعال در زیرزمین مغایرتی مشاهده نشد -
 اضافه بنا در همکف به سطح 43.78 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 43.78 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 43.78 مترمربع -

با توجه به اینکه مغازه ها تیغه گذاري نشده هرگونه توسعه بنا در مراحل بعدي قابل  -
. بررسی می باشد

با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت است و تاکنون رمپ اجرا  -
 . نشده بررسی پارکینگ ها در مراحل بعدي مقدور می باشد

الزم به ذکر است که داراي سابقه شکایت همسایه مجاور در خصوص اضافه بنا نیز می باشند
 . 

. هر گونه مغایرت در مراحل بعدي و پس از تکمیل بنا متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف تا این مرحله را دارند

مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد مبنی بر پیشرفت عملیات 
.ساختمانی  جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول ، 

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 37,885,320(سی و  هفت میلیون و  
هشتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد و  بیست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 42.52  3
 

297000  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 1/99/35663 تجدید 
نظر

گلسار 104  
دهم

1-1-10058-594-1-0-0 361

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 149 مورخ 1381/04/11 و گواهی پایانکاربه شماره 12839مورخ 

1382/12/03 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیر بناي 401.12 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار اقدام به احداث سوئیت در همکف به 
سطح 46.60 مترمربع به صورت تبدیل 2 پارکینگ و همچنین توسعه بنا در طبقه اول به 

سطح 21.26 مترمربع ( به صورت احداث بالکن ) و همچنین سایه بالکن احداثی در همکف به 
سطح 21.26 مترمربع نمودند که مشمول تراکم نمی باشد. اسکلت ساختمان فلزي و قدمت 

آن سال 1383 می باشد. برابر ضوابط سال وقوع تخلف (1383) داراي یک واحد کسري 
.پارکینگ می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 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 1399/05/04 1/99/35688 بدوي بلوار ش  
انصاري خ 

امام (ع)رضا 
  ك 3

1-1-10500-125-1-0-0 36
2

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  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 کارشناسان رسمی دادگستري به شماره 78407مورخ 
99/5/4و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 32,388,800(سی و  دو 
میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 104.48  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح تبدیل پیلوت به تجاري 
(همزمان ساز )  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 28,644,000(بیست و  
هشت میلیون و  ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 2.31  4
 

3100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/04 1/99/35688 بدوي بلوار ش  
انصاري خ 

امام (ع)رضا 
  ك 3

1-1-10500-125-1-0-0 36
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات (خارج تراکم ) با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 339,556,800(سیصد و  سی و  نه میلیون و  پانصد و  پنجاه 
و  شش هزار و  هشتصد) 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 57.28  2
 

3100000  , 1392
 , 1394
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :مکان تعرفه شده داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
یک قطعه زمین فاقد سند  برابر خط عادي بمساحت98/86مترمربع  که برابر خط پروژه 

شماره 2042 مورخ 1390/09/29 بسطح 15 متر مربع داراي عقب نشینی بوده و متقاضی قبال 
طی درخواستی جهت صدور پروانه احداث بنابراساس ضوابط اقدام نموده است لیکن  قبل 
ازصدور پروانه ساختمانی مبادرت به احداث نموده و درحد اجراي همکف  (41.93 متر مربع 
بناي مسکونی داخل تراکم و 35.67 متر مربع بناي مسکونی مازاد بر تراکم و تبدیل قسمتی 
از همکف به یک باب مغازه بسطح 20.65مترمربع  داراي سوابق گزارش و راي بدوي ماده صد 
1/98/11985 مورخ 1394/03/16می باشد که در راي بدوي بابت مغازه داراي راي تخریب و 

 بابت بناي مسکونی داراي راي جریمه می باشد
مجددا با توجه به اعتراض مالک به راي بدوي  پرونده به شرح گزارش ( تبدیل قسمتی از 

همکف به یک باب مغازه بسطح 20.65مترمربع - تبدیل پارکینگ مغازه به یک واحد 
مسکونی در همکف بسطح 36.95 مترمربع - دو واحد کسري پارکینگ دارد ( یک باب 

مسکونی و یک باب تجاري) به کمیسیون ارسال شد که بابت آن داراي راي تجدید نظر ماده 
صد بشماره 1/94/16496 مورخ 1394/12/12 می باشد  که  شرح راي کمیسون بشرح ذیل 

 می باشد
در خصوص اعتراض اقاي ملکی به راي کمیسیون بدوي طی بازدید اعضا کمیسیون اعالم  

شده با توجه به اینکه موضوع گزارش جدید شهرداري متراژ 36.95 متر مربع و همچنین دو 
واحد کسري پارکینگ مسکونی و تجاري جز گزارش اولیه و مفاد راي بدوي نمی باشد 

تکلیفی بر کمیسیون تجدید نظر در این خصوص نبود ه ارشادآ شهرداري در قالب پرونده 
جدید مراتب را اعالم تا رسیدگی شود اما در خصوص بناي مسکونی بسطح 70.65 متر مربع 

( داخل تراکم بسطح 38.80 متر مربع و بناي مازاد بر تراکم بسطح 31.85 متر مربع و در 
خصوص تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 20.30 متر مربع ) داراي راي جریمه بوده  پس از آن 
مالک در خصوص متراژ تخلف به راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر معترض و برابر دادنامه 

شماره 9509970904301314 مورخ 1395/07/25 پرونده به دیوان عدالت اداري ارجاع شد و 
دیوان اعالم نمود با توجه به اینکه مالک مدعی است که تخلف وي کمتر از مقداري است که 

مورد حکم کمیسیون واقع شده است احراز میزان تخلف ساختمانی مستلزم اخذ نظریه 
کارشناسی است پس از آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم کمیسیون ماده صد 
ارجاع شد که پس از وصول نظریه کارشناس رسمی دادگستري تحت شماره 79688 مورخ 

1397/04/30 داراي راي شماره 1/97/25412 مورخ 1397/06/10  می باشد که در راي صادره 
بابت بناي مسکونی داخل تراکم  بسطح 38.8 متر مربع و بناي مسکونی خارج تراکم بسطح 
31.85 متر مربع و تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 20.30 متر مربع داراي راي مبنی بر جریمه 

36
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 می باشد
*********************************************************

حالیه با توجه به تخریب بناي مسکو نی  همکف و احداث بارانداز جهت تامین  ****
پارکینگ تعداد دو  واحد پارکینگ تامین شده  وضع موجود ساختمان بصورت دو طبقه روي 
یکباب مغازه فاقد بالکن در دو واحد مسکونی می باشد  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 

ساختمان درحال بهره برداري است برابر نقشه برداري  ارائه شده داراي عرصه بمساحت 
80.64 متر مربع و مجموع اعیان احداثی با احتساب بارانداز  232.41  متر مربع می باشد 

داراي  تخلفات جدید و اضافه بناي همزمان ساز  نسبت به آخرین راي صادره بشرح ذیل می 
: باشد

اضافه بناي همزمان ساز بصورت تبدیل پیلوت به تحاري بسطح 2.31 متر مربع (افزایش  -1
 ( سطح مغازه از 20.30 متر مربع به 22.61 متر مربع

اضافه بنا در همکف بسطح 5 متر مربع که از این مقدار 3.64 متر مربع بصورت احداث بار -2
انداز جهت تامین پارکینگ با قدمت سال جاري و 1.36 متر مربع اضافه بناي همزمان ساز می 

 باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بسطح 72.53متر مربع که از این مقدار بمساحت   -3

 46.39 متر مربع داخل تراکم و 26.14 متر مربع خارج تراکم می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم بسطح 72.53مترمربع که از این مقدار بمساحت   -4

 46.39 متر مربع داخل تراکم و 26.14 متر مربع خارج تراکم می باشد
احداث راه پله به  بام بسطح 11.70مترمربع-5

تعداد سه واحد پارکینگ مورد نیاز است (دو واحد مسکو نی یک واحد تجاري ) با توجه  -6
 به تامین دو  واحد پارکینگ تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن  
می باشد ****************** به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/11/04 

ملک فوق بمساحت 3.32 متر مربع در تعریض کوچه هاي 6متري و 8متري و پخ دو گذر قرار 
 دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

الزم به توضییح است با توجه به تبصره 1 بند 5-1-9 دفترچه طرح  **************
تفصیلی و با عنایت به متراژ مساحت عرصه و همچنین استقرار ملک مذکور در با فت 

 فرسوده تراکم پایه 120% لحاظ گردید مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
حالیه با توجه به تصمیم شعبه یک  کمیسیون ماده صد مورخ  ************

1399/06/04 اعالم شده با عنایت به ادعاي مالک مبنی بر اینکه در خصوص بخشی از پیلوت 
به تجاري با تائید دیوان جریمه شده و آن را پرداخت نموده است که در این خصوص نیاز به 
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 اظهار نظر واحد خلف و درآمد می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
برابر گواهی واحد خالف اعالم شده : گواهی می گردد آقاي فراهم ملکی از  ***********
بابت احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 70.65مترمربع (بر روي عرصه بسطح 77.60 

( مترمربع
که از این مقدار بسطح 31.85 مترمربع خارج از تراکم و مابقی 38.80 مترمربع در حد تراکم 

وتبدیل قسمتی از همکف به یک باب مغازه
بسطح 20.30 مترمربع  برابر راي کمیسیون همعرض مورخ 1397/06/10 به مبلغ 

 293.498.000 ریال جزاي نقدي در حق شهرداري
محکوم گردیدند که نامبرده برابر تایید واحد حسابداري به صورت نقد اجراي حکم نموده و 

.پرونده در این واحد مختومه گردید
برابر گواهی واحد درآمد اعالم شده : پرونده فوق  بابت 20.3 متر  ***************

مربع مغازه  و  37.85 متر مربع  پارکینگ مسکونی  و 12.5 متر  راه پله مسکونی   در 
درخواست  186160 عوارض محاسبه  و برابر گواهی  واحد مالی  پرداخت گردید

 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 75367 مورخ 99/4/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

استحکام و اصول بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر 

ارزش معامالتی در خصوص کلیه تخلفات به مبلغ 746,080(هفتصد و  چهل و  شش 
هزار و  هشتاد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 93.26  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35689 بدوي سیاه  
اسطلخ 

خوش نشین 
بن بست 6

1-2-10145-1050-1-0-0 36
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی قدیمی داراي عرصه بمساحت 182.05 متر مربع طبق 
سند  که بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود بیست و پنج   سا ل تاریخ نصب کنتور برق 

(1373/04/01) احداث شده است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 
182.64متر مربع و اعیان بمساحت 99.27 متر مربع می باشد که مساحت وضع موجود 0.59 

متر مربع از سند بیشتر است در سند قسمت سوم حد شمال به نهر آب بر می زند وضع 
موجود کوچه است  که نیاز به استعالم از اداره مربوطه می باشد جهت مشخص شدن مقدار 

عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد مراتب جهت دستور 
 بعدي تقدیم می گردد

برابر نامه شرکت سهامی آب منطقه اي ثبت اتوماسیون  *****************
شهرداري به شماره 45460 مورخ 1399/03/25 اعالم شده در حدود اربعه ملک تعرفه شده 
به دلیل تبدیل اراضی به مسکونی و کوچه  نهر و یا زهکش داراي فعالیت آبیاري که مستلزم 
تعیین حریم باشد وجود ندارد به استناد نامه اداره راه و شهرسازي معبر شمال و جنوب ملک 

4متري طراحی شد  و برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/03/22 ملک فوق جمعآ 
بمساحت 3.87 متر مربع ( 1.32 متر مربع از حد شمال و 2.55 متر مربع از حد جنوب ) در 

تعریض کوچه هاي 4متري حد شمال و 4 متري حد جنوب قرار دارد و کل بناي احداثی داخل 
 تراکم می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

الزم به توضییح است در گزارش کارشناسی زیربناي ساختمان  **************
99.27 متر مربع میباشد که برابر راي کمیسیون بدوي مورخ 1399/05/06 بابت 93.26 متر 

مربع داراي راي مبنی بر جریمه میباشد و مابه التفاوت زیربنا 6.01 متر مربع بصورت یکدست 
 ساز و همزمان ساز میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

36
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي مسکونی 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 42,228,000(چهل و  دو میلیون و  

دویست و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.56  3
 

850000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 1/99/35690 بدوي  
گلسار-خ

177  

1-1-10124-432-1-0-0 36
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 360 مترمربع که 
درخصوص یکبابخانه ویالیی مسکونی داراي گواهی اعیان7781-66/4/23 وبالمانع 

..1/33/21840 مورخ 81/07/06 میباشد
الزم بذکراست زیربناي وضع موجود داراي افزایش بنا حدودآ بسطح 35 مترمربع داشته که 

درپرونده فنی زیربناي 160 مترمربع اعالم شده لذا حالیه وضع موجود با پرونده مغایرت 
..داشته که پس از بالمانع مذکور افزایش بنا صورت گرفته است

..لذا مالک مدعی بر اینکه با وضع موجود ملک را خریداري نموده است
برابر نقشه هاي معماري و نقشه برداري ارائه شده افزایش بنا صورت گرفته در اعیان 

مسکونی پس از بالمانع  مذکور بسطح 16.56مترمربع بوده که با قدمت سال 89 بوده و مابقی 
..اعیانات موجود قدیمی و یکدست ساز میباشد

ضمنآ باستناد خط پروژه  بشماره 11مورخ 98/11/28 حد جنوب به خیابان 11متري  متصل و 
..بمقدار 2.30 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی میباشد

..حالیه درخواست استعالم دفترخانه رادارند
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

.گزارش فوق جهت بروزرسانی و تکمیل فرم درآمدي می باشد

36
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 و طبقه مازاد ( طبقه چهارم) با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,411,337,600(دو میلیارد و  چهارصد و  
یازده میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 239.22  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 1/99/35695 بدوي گلسار   
انتهاي خ 
126  ك 

وصال  ك 
بستان

1-1-10801-8-1-0-0 36
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/567 مورخ  97/12/29 با زیر بناي کل  569.04 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:.کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 20.06 مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1
.73.61 درصد بوده و مورد استفاده 85 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 60.18 مترمربع ( هر  -2
طبقه 20.06 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 149.68 متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 9.3 متر مربع -4

رعایت پارکینگ می گردد  -5
.رعات فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6

 .جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 99/2/8 بسطح 5.71 متر مربع از عرصه و اعیان از حد  ***
غرب در تعریض کوچه 10 متري قرار گرفته که با توجه به بررسی نقشه زمان صدور پروانه 

ظاهرا در زمان صدور پروانه به همین شکل صادر گردیده و عمق عقب نشینی اعالم شده به 
.مالک رعایت گردیده است

36
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,683,763,200(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  

شصت و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 167.04  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/05 1/99/35696 بدوي طالقانی  
نیکمرام 2 
نجفی(بن 

بست)

1-2-10086-74-1-0-0 36
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 443,452,800(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  
دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.99  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 1/99/35696 بدوي طالقانی  
نیکمرام 2 
نجفی(بن 

بست)

1-2-10086-74-1-0-0 36
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 121مورخ 98/05/17 
به صورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی  شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر 

. بناي 655.50 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد سفتکاري (گچ اول) می باشد و با توجه به نقشه  ارائه شده  تا این 

:مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز73.05 % ---------- مورد استفاده  79.76 -

اضافه بنا در همکف به سطح 14.21 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  46.32 مترمربع ( هر طبقه 15.44 مترمربع  -

(
 تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات مجاز بسطح 5.46 مترمربع -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 167.04 مترمربع -
 . رعایت 4 پارکینگ براي 4 واحد  تا این مرحله می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد و حالیه عملیات 
ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
بابت احداث یک واحد تجاري در همکف به مساحت 41.82 مترمربع، بالکن تجاري به 

مساحت 46.02 متربع 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 
پس از وصول نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-98/02/30-31349 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، جهت تعیین ارزش 
سرقفلی مجدداً به کارشناس رسمی ارجاع شد و با عنایت به اعتراض مالک به نظریه 
واصله، موضوع جهت بررسی به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع 

شد که با توجه به استنکاف معترض از پرداخت دستمزد هیأت سه نفره ( علیرغم ابالغ 
کتبی و تماس تلفنی ) که بر پذیرش نظریه کارشناسی بدوي  به شماره ش ر-34664 

مورخ 99/03/08 حمل می گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

80,024,000(هشتاد میلیون و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 87.84  0
 

220000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/13 1/99/35698 تجدید 
نظر

فخب 
روبروي 
آرامگاه 
 پیرمال

1-1-10358-85-1-0-0 36
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط مامور ناحیه به صورت یک باب مغازه به انضمام بالکن (کافه 
رستوران سنتی) با قدمت سال 78 بوده که از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد، حالیه با توجه به 

:نقشه برداري ارائه شده تخلفات صورت گرفته به شرح زیر می باشد
 احداث یک واحد تجاري درهمکف به سطح 41.82 مترمربع -1

احداث بنا در طبقه اول به صورت بالکن تجاري به سطح 46.02 مترمربع -2
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

.به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/11/13 فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز طبقات به مساحت 1.78 مترمربع و تبدیل راه پله 
به بناي مفید ( همزمان ساز ) به مساحت 19.74 مترمربع، 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 14,707,574(چهارده میلیون و  هفتصد و  هفت هزار و  

پانصد و  هفتاد و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.52  1.5
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 1/99/35709 بدوي گلسار خ 
 20 192
متري 
یازدهم

1-1-10296-97-1-0-0 36
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 198 مورخ  
 .1382/02/28 بصورت  3 طبقه در  3 واحد مسکونی با زیر بناي 337.48 مترمربع می باشد

از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات طی بررسی پرونده داراي سوابق گزارش و آراي 
: کمیسیون ماده صد می باشد که به قرار ذیل است

 اضافه بنا در همکف بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 15.39 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 15.39 مترمربع -

کاهش سطح راه پله در مجموع سه طبقه بسطح 9.06 (هر طبقه 3.02 مترمربع ) -
. کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به دو واحد -

-----------------------------------------------
مجددا با توجه به نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به عدم خالف صادره است
 %سطح اشغال مجاز 56.24% ------------------ مورد استفاده 67.20

 کاهش سطح همکف نسبت به عدم خالف صادره 0.10 مترمربع -
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک واحد مسکونی مجزا بسطح 46.71 مترمربع مازاد بر تراکم -

 کاهش سطح طبقه اول نسبت به عدم خالف صادره بسطح 0.10 مترمربع -
افزایش بناي همزمانساز در طبقات  دوم و سوم بسطح 1.78 مترمربع (هر طبقه 0.89  -

مترمربع )
افزایش تعداد واحد ها نسبت به عدم خالف صادره از دو به سه واحد که منطبق با پروانه  -

. است و طبق ضوابط پروانه رعایت پارکینگ می گردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات  دوم و سوم بصورت همزمانساز   -

بسطح  19.74 مترمربع (هر طبقه 9.87)
. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ملک در حال بهره برداریست

*********************************************************
****************

 . پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد و گواهی عدم خالف می باشد
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده فاقد مغایرت زیربنایی 

.  است
. رعایت دو پارکینگ براي سه واحد می گردد

. دسترسی به حیاط خلوت شمالی از طریق سوئیت همکف است
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.مراتب جهت صدور پایانکار و دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/06 1/99/35712 تجدید 
نظر

فخب- 
روبروي 
مسجد 
پیرمال

1-1-10358-96-1-0-0 36
9

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 67632 مورخ 99/4/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 3.405.350.000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 681,070,000(ششصد و  هشتاد و  یک میلیون و  هفتاد هزار ) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 52.39  0
 

3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري ارائه شده بصورت یکباب مغازه بدون 
مجوز و در حال ساخت و در مرحله نازك کاري به مساحت 52.39 مترمربع و با قدمت سال 

.جاري می باشد
مغازه فوق الذکر فاقد بالکن می باشد و سقف آن بصورت ترسی ( بام تهرانی ) اجراء شده 

.است و طی بازدید میدانی فاقد راه دسترسی از همکف به آن می باشد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/11/13 ، فاقد عقب نشینی می باشد

.یک باب کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 173,073,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتاد و  
سه هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 18.61  3
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/07 1/99/35713 تجدید 
نظر

شهرك 
شهیدبهشت
ي شهرك 

شهید 
بهشتی 
ابتداي 

 بوستان 14

1-1-10486-11-1-0-0 37
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
58948 مورخ 1399.04.10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که مابه 

التفاوت ارزش سرقفلی تبدیل یکباب مغازه به دو باب را به مبلغ 5.841.500.000 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 1,168,300,000(یک میلیارد و  
یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.69  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/07 1/99/35713 تجدید 
نظر

شهرك 
شهیدبهشت
ي شهرك 

شهید 
بهشتی 
ابتداي 

 بوستان 14

1-1-10486-11-1-0-0 37
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 184 مورخ 
1397/07/03به صورت یک طبقه روي یک  باب مغازه بسطح 40.19 مترمربع ، شامل یک 

. واحد مسکونی کالً با زیر بناي 166.68مترمربع می باشد
 ، مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده

: در مرحله نازك کاري داراي سابقه گزارش تخلف بشرخ ذیل است
: برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد 

 % سطح اشغال مجاز 73/98% ------------- سطح اشغال مورد استفاده  76.97 -
 کاهش بنا در همکف به سطح 0.67 مترمربع -

 تبدیل پیلوت ، راهرو و پارکینگ به تجاري بسطح 16.69 مترمربع -
 افزایش تعداد مغازه ها از یک به دو باب -

ضمن کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0.67 مترمربع نسبت به پروانه ،احداث کنسول  -
غیرمجاز در طبقه اول بسطح 12.93 مترمربع (در یک متر عقب سازي )عرض کنسول یک 

. متر و ارتفاع آن از همکف 3.20 متر می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.76 مترمربع و در طبقه  -

. اول بسطح 3.92 مترمربع ضمنا عرض موجود راه پله 1.10متر طبق نقشه می باشد
با توجه به تامین یک پارکینگ در مجاورت راه پله براي مسکونی ، تعداد 2 واحد کسري  -

. پارکینگ تجاري دارند
برابر بررسی واحد خط پروژه به شماره 11-98/10/01 عرض معبر از 10 به 8 متر تقلیل یافته  -

.و فاقد عقب نشینی است
با توجه به ضوابط پروانه  - بر مبناي  خ 10 متري - رعایت یک متر عقب سازي نگردیده  -
(نقشه پیوست) و همچنین مساحت باقیمانده عرصه کمتر از مساحت باقیمانده زمان پروانه 

می باشد. (زمان پروانه 112.64 و موجود 107.41 مترمربع )
. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -

**************************************************
. طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 51,000,000(پنجاه و 
 یک میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 25  2
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/06 1/99/35714 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان-کو

چه 
همت-روبرو
ي دانشگاه

1-1-10500-142-1-0-0 37
1

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به ادعاي مالک ، مراتب جهت تعیین ارزش 
سرقفلی به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ارجاع گردید که طی نظریه شماره 

57899 مورخ 99/4/9 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 8.319.500.000 
ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,663,900,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 47.54  0
 

1020000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک قطعه زمین بسطح 
حدود 48 متر مربع بوده که در حال حاضر بدون مجوز یکباب مغازه با پوشش صد در صد در 
آن احداث گردیده که به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت اعیان احداثی 47.54 متر 
مربع و با قدمت سال 1397 می باشد.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. به 

استناد خط پروژه 11 مورخ 98/4/9 بسطح 2.43 از عرصه و اعیان در تعریض قرار دارد. 
درخواست رسیدگی به تخلف صورت گرفته را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
67818مورخ 99/4/22 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6/916/800/000 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 1,383,360,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  سه میلیون 
و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.23  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/11 1/99/35715 بدوي حسین اباد  
پور رجب 10

1-2-10269-8-1-0-0 37
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 80,290,000(هشتاد میلیون و  دویست و  نود هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.95  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/11 1/99/35715 بدوي حسین اباد  
پور رجب 10

1-2-10269-8-1-0-0 37
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/381 مورخ 1397/12/12 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 238.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.27 مترمربع -
تبدیل قسمتی از پیلوت و حیاط مشاعی به یک باب مغازه به سطح 43.23 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 2.68 مترمربع ( هر طبقه 1.34 مترمربع ) -
.زیر شیروانی به سطح 3.76 مترمربع کاهش یافته است

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 85.69
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

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  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

437,968,000(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 70.64  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/07 1/99/35721 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
- کوچه 
فالحتی 
-کوچه 
نسیم

1-2-10685-3-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت سال 1374 به صورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت عرصه  169.50 مترمربع که یک باب خانه ویالئی به مساحت اعیان  
63.39 مترمربع در محل موجود بوده که متعاقب آن مالک مبادرت به دریافت  پروانه توسعه 

بنا به شماره 417 مورخ 1394/12/27 و توسعه ساختمان با حفظ اعیان موجود و بصورت 
37.54 مترمربع توسعه پیلوت در همکف و 71.67 مترمربع توسعه مسکونی در طبقه اول و 

.در مجموع داراي پروانه توسعه بنا به مساحت 109.21مترمربع می باشد
الزم به ذکر است که متقاضی پس از دریافت پروانه توسعه بنا مبادرت به تخریب اعیان 

قدیمی موجود نموده و  احداث مجدد بنا نموده است که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده داراي بناي مازاد بر تراکم و به شرح زیر می باشد

. توسعه بناي مسکونی در همکف به مساحت 63.47 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم از بابت راه پله به بام به مساحت 7.17 مترمربع-2

.کسري پارکینگ ندارد
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و راي بدوي کمیسیون ماده صدبه شماره 1/97/28951
 مورخ 1397/12/21 و مبنی بر صدور راي جریمه می باشد و خالف جدیدي مشاهده نشده 

است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

37
3

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز خارج 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 7,581,600

(هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 
دارد..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 23.04  1.5
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 1/99/35722 بدوي خ شهید 
نوروزي- 
انتهاي 
کوچه 
یازدهم

1-1-10646-26-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 10,968,750(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/06 1/99/35722 بدوي خ شهید 
نوروزي- 
انتهاي 
کوچه 
یازدهم

1-1-10646-26-1-0-0 37
4

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  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 72089مورخ 

99/4/26و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,681,509(یک میلیون و  

ششصد و  هشتاد و  یک هزار و  پانصد و  نه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 76.65  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه  برابر سند مفروزي  بسطح 109.50 مترمربع و داراي  
اعیان مسکونی مشتمل بر سایبان و سرویس جداساز در حیاط برابر نقشه برداري ارائه شده 
توسط متقاضی  با زیربناي کل 99.69 مترمربع  که از این مقدار بسطح 23.04 مترمربع خارج 

. از سطح اشغال می باشد
.  یک باب کسري پارکینگ دارد

مساحت وضع موجود عرصه 110.01 مترمربع می باشد  که  باستناد خط پروژه 98/12/04-12  
از وضع موجود بسطح 11.23 مترمربع در تعریض بن بست 6 متري قرار دارد که قسمتی از 

 . اعیان در آن واقع گردیده  و باقیمانده عرصه 98.78 مترمربع خواهد شد
. حالیه تقاضاي صدور پایانکار را دارند . مراتب جهت صدور دستور 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  , و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 7,235,020,800(هفت میلیارد و  دویست و  سی و  پنج 
میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 717.76  3
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/05/07 1/99/35724 بدوي بلوار  
دیلمان 
-پشت 

آموزشگاه 
  متین

1-1-10245-144-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
26632 مورخ 1399.02.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 19.980.000.000 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 3,996,000,000(سه میلیارد و  نهصد و  نود و  شش میلیون ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 66.6  0
 

3360000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1399/05/07 1/99/35724 بدوي بلوار  
دیلمان 
-پشت 

آموزشگاه 
  متین

1-1-10245-144-1-0-0 37
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/248 مورخ  97/8/23 با زیر بناي کل  1258.56 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 63.85 مترمربع  که شطح اشغال مجاز با  -1
احتساب راه پله حدود 60 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده حدود 77 درصد می 

.باشد
تبدیل پیلوت به 2 باب تجاري بسطح 66.6 متر مربع و به ارتفاع 3.4 متر -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 313.92 مترمربع (  -3
هر طبقه 78.48 متر مربع) که ازین مقدار بسطح  8.46 بصورت پیش آمدگی غیر مجاز در 

هرطبقه و مجموع 33.84 متر مربع می باشد. کنسول از ارتفاع 3.4 متر به باال احداث 
.گردیده است

احداث یک طبقه مازاد  بسطح 315.12 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.46 متر مربع  -4
.بصورت کنسول غیر مجاز می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 0.33متر مربع که عرض راه پله حداقل 1 متر رعایت گردیده 

.است
 توسعه زیر شیروانی بسطح 28.15 متر مربع -6

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 0.39 متر مربع-7
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -8

تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 10 واحد افزایش یافته که رعایت 10 واحد پارکینگ  -9
مسکونی گردیده است. ضمناً رعایت پارك حاشیه اي با در نظر گرفتن عرض نفر رو گردیده 

.است
افزایش عرض درب پارکینگ که داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش  -10

.عرض درب سواره رو می باشد
رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -11

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

37
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول و ضوابط فنی ، بهداشتی و 
شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 72259 مورخ 99/4/26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 

2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,775,088,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  
پنج میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 234.8  2.25
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/06 1/99/35728 بدوي  
بلوارشهیدر
جایی  ك 
مهران بن 
بست 16

1-2-10111-30-1-0-0 37
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/222 مورخ 1396/12/19به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد 

 .مسکونی با زیر بناي کل 1033.85 مترمربع صادر گردیده است
: عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده ودر خصوص

اضافه بنا در همکف به سطح 45.72 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 140.52 مترمربع ( هر طبقه 35.13  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول و -
دوم هرکدام به سطح 1.73 مترمربع و طبقات سوم و چهارم هرکدام به سطح 1.63 متر مربع ( 

جمع کل طبقات به سطح 6.72 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 41.84 مترمربع -
با توجه به احداث 8 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 34.44  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ گردیده است
افزایش تعداد واحدها از 6 به 8 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است.  -

. داراي سوابق درواحد خالف بوده خالف جدیدي مشاهده  نگردید
.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور  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 با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 873,264,000(هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  شصت و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.05  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/25 1/99/35731 بدوي نیکمرام خ 
وحدت ك 
 احمدیان

1-2-10093-82-1-0-0 37
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف بابت افزایش یک 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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/25 1/99/35731 بدوي نیکمرام خ 
وحدت ك 
 احمدیان

1-2-10093-82-1-0-0 37
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/440 مورخ 1397/12/25 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 641/77 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 123/50 متر مربع (هر طبقه 24/70 متر -1

مربع)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 5/74 متر مربع -توسعه راه پله به بام بمساحت -2

3/95 متر مربع
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمیزان 0/69 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ شده است
 کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/86 متر مربع-3

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4
.کسري پارکینگ ندارند

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال تعداد یکواحد کسري پارکینگ 
.درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 74/18% -سطح اشغال موجود 84/88
بمساحت 30/33 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و طبق جانمایی فضاي سبز در 

.سایت پالن ، حد نصاب فضاي سبز رعایت میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
***********

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

37
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 403,653,600(چهارصد و  سه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  سه هزار 
و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 80.09  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/01 1/99/35735 بدوي شهرك 
فرهنگیان- 
کوچه یاس

1-2-10724-3-1-0-0 37
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/373 مورخ 1397/12/09 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 1134.34 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 3.13 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 75.32 مترمربع ( هر طبقه 18.83  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -
چهارم جمعاً به سطح 1.64 متر مربع ( هر طبقه 0.41 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
.زیرشیروانی به سطح 10.81 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده  ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي 

.نقشه ها رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 66.55

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 684,364,800(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار 

هزار و  هشتصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 101.84  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/11 1/99/35745 تجدید 
نظر

بلوار  
رجایی  44

1-2-10679-20-1-0-0 37
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/256 مورخ 1397/08/27   
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
زیربناي 429/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده برابر 

نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 

 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 14.90متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول  الی سوم بسطح 44.70 متر مربع (هر طبقه بسطح حدود  14.90  -2

متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  9.19 متر مربع -3

اضافه بنا ي ناشی از اجراي  دو باب انباري با سطح بیش از 5 متر مربع در زیر شیروانی -5
 بمساحت 0.85 متر مربع

اضافه بنا  ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع -6
 ( ساختمان بسطح 41.39 متر مربع ( 3+11.63*9.92

تعداد واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است رعایت پارکینگ می  -7
  گردد

 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز بسطح 29.66متر مربع می باشد -8
سطح اشغال مجاز  70% سطح اشغال اجرائی 86.56 %   عرض راه پله 1.10 متر درخواست  

.گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 39.61 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا پنجم، 

هر یک به مساحت 36 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 28.26 
مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و با توجه 

به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,498,529,600(دو میلیارد و  چهارصد و  نود و  هشت 
میلیون و  پانصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 247.87  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/05/19 1/99/35748 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
سمیه خ 

123 

1-1-10097-27-1-0-0 38
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه پنجم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/121مورخ 97/06/04 و تمدید پروانه مورخ 98/11/16

بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و 
بازیربناي 1127.02مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 

:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 39.61 مترمربع (از این مقدار 20.38 مترمربع سایبان بتنی  -1

متصل به ساختمان میباشد)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.71 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 180مترمربع (هر طبقه 36 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 23.55  -4

مترمربع (هر طبقه 4.71 مترمربع)
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 56.43 درصد و سطح اشغال موجود 68.14 درصد میباشد 

داراي سوابق شکایت همسایه شمالی در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد الزم 
به ذکر است رعایت عرض مجاز حیاط در شمال مطابق نقشه هاي پروانه صورت گرفته و 

.پیشروي برخالف مدلول پروانه از حد جنوب میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه در راي تجدیدنظر  شماره 1.99.34510مورخ 99.03.12 شعبه سه 
مشخصات مالک آقاي محمد توت کار بیدریغ قید گردیده در حالی که بنابر نامه 

شهرداري به شماره 85258مورخ 99.05.12 مشخصات صحیح مالک آقایان سیاوش  
فقیهی و محمود همایونی می باشد لذا مشخصات مالک در راي مذکور از آقاي 

محمدتوت کار بیدریغ به سیاوش فقیهی و محمود همایونی اصالح می گردد .سایر مفاد 
راي فوق الذکر به قوت خود باقی می باشد. ارائه رونوشت هریک از آراي صادره قبلی و 

فعلی بدون یکدیگر ممنوع می باشد.  

جریمه 299.21  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 1/99/35753 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-670-1-0-0 38
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/387 مورخ 1397/12/14 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/65 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایبان (متصل به ساختمان جهت تأمین پارکینگ) -1
بمساحت 32/71 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 93/63 متر مربع (هر طبقه 31/21 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 157/16 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 10 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -4
بمساحت 5/71 متر مربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/14
بمساحت 34/66  متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 484,822,800(چهارصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  
بیست و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 64.13  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 1/99/35760 بدوي کوي 
هاشمی 13 
آبان  ر وشن

1-2-10157-21-1-0-0 38
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/05/26 1/99/35760 بدوي کوي 
هاشمی 13 
آبان  ر وشن

1-2-10157-21-1-0-0 38
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/192مورخ 98/07/08 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 740.35 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 15.59مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 46.77 مترمربع (هر طبقه 15.59مترمربع)-2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.77 -3

مترمربع (هر طبقه 0.59 مترمربع)
.افزایش واحدها از 5 به 6 واحد مسکونی که تا این مرحله رعایت پارکینگ میگردد -4

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 3.59 مترمربع
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 70.22 درصد و سطح اشغال موجود 76.70 درصد میباشد 

با توجه به پارکینگ هاي تزاحمی مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 
.میباشد

.داراي کسري فضاي باز میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
------------------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است. تاکنون آسانسور راه اندازي نگردیده است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یک طبقه با توجه به 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-78361 مورخ 99/05/03 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد و با 

توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضمن نقض راي 
بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,563,206,400(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  سه 

میلیون و  دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 155.08  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/11 1/99/35777 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 

وحدت 3

1-1-10070-63-1-0-0 38
3

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 17.86 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، 

هر یک به مساحت 10.03 مترمربع، تبدیل تراس به بناي مفید به مساحت 8.65 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 744,912,000(هفتصد و  چهل و  
چهار میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 73.9  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/529 مورخ 1397/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 627.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 17.86 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 30.09 مترمربع ( هر طبقه 10.03 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 155.08 مترمربع -

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.95 مترمربع (  -
 هر طبقه 8.65 مترمربع )

.زیرشیروانی و سربندي تاکنون اجرا نگردیده است
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، در نتیجه داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت 

 .پرداخت عوارض درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 71.37% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
80.36%

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

38
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.12 مترمربع، اضافه بناي بالکن به مساحت 

32.97 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 410,316,000(چهارصد و  ده میلیون و  سیصد و  شانزده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.09  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/35783 بدوي علی آباد   
ك بنفشه

1-2-10491-93-1-0-0 38
4

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  تجاري به شماره 310 مورخ 98/12/19 
به صورت یک باب مغازه و بالکن با زیربناي کل 98.45 مترمربع می باشد که مالک برخالف 

 ، مدلول پروانه  اقدام به احداث نموده
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز100% ---------- مورد استفاده99.06 -

اضافه بنا در همکف به سطح 0.12 مترمربع -
 اضافه بنا  در بالکن تجاري بسطح 32.97 مترمربع -

نیاز به تامین دو باب پارکینگ می باشد که با توجه به پرداخت یک باب در زمان پروانه یک  -
. باب کسري پارکینگ تجاري دارد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

38
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 186,580,800(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد 
و  هشتاد هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 18.51  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 1/99/35784 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
جنب 

ساختمان 
تندیس 
باالتراز 

تعمیرگاه 
2000

1-1-10500-106-1-0-0 38
5

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون )  ریال تائید و 
استوار میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 55,540,800(پنجاه و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل 

هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 12.53  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 1/99/35784 تجدید 
نظر

بلواردیلمان  
جنب 

ساختمان 
تندیس 
باالتراز 

تعمیرگاه 
2000

1-1-10500-106-1-0-0 38
5

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث طبقه مازاد ( طبقه چهارم) بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,463,817,600(یک میلیارد و  چهارصد و  

شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 145.22  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

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 105,369,600(یکصد و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت 
و  نه هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 7.84  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان احدا ثی  که مالک قبل ازصدور پروانه ساختمانی اقدام به 
احداث بنا بصورت خالف سازنمودند که درحد اجراي ستون طبقه سوم با بت تخلفات با 

مجموع  زیربناي526.46 متر مربع همکف بسطح132.80مترمربع (پیلوت105.80مترمربع 
ودوباب مغازه بسطح27مترمربع) بالکن بسطح13.50مترمربع که مقدار9مترمربع درحد1/3

ومقدار4.50مترمربع مازاد1/3 و مساحت طبقه اول مسکونی بسطح105.8مترمربع وطبقه دوم 
وسوم هرکدام بسطح137.18مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 

1/92/554 مورخ 1392/04/01  مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر ماده صد به شماره 
1/92/1128 مورخ 1392/04/29 مبنی بر تخریب می باشد که با اعتراض مالک  به دیوان  برابر 

دادنامه مورخ 1393/03/07 ضمن نقض آراي صادره جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون 
ارجاع شد که برابر صورتجلسه مورخ 1394/10/6 بابت تخلفات فوق داراي راي مبنی بر 

جریمه می باشد همچنین داراي مصوبه  کمیسیون ماده پنج بند1مورخ89/12/15 مبنی بر 
تغییرکاربري از مسکونی به تجاري مسکونی وسطح اشغال 70درصدو همبادسازي باساختمان 

مجاوردرحد4طبقه روي پیلوت ودوواحد تجاري داشته که با توجه به انصراف مالک پرونده 
مختومه گردیده و رأي فاقد اعتبار می باشد .که مجددآ جهت ملک فوق برابر نامه شماره 

83558 مورخ 1397/05/03 معاونت محترم شهرسازي  پروانه  توسعه بنا ساختمانی شماره 
1/97/294مورخ 1397/09/27بصورت  سه طبقه روي دو باب مغازه داراي بالکن  بانضمام 

انباري در  زیر شیروانی با زیربناي 585.44 متر مربع در سه واحد مسکونی و دو باب مغازه 
صادر شده  عملیا ت ساختمانی در حد اجراي سقف پنجم می باشد سربندي اجرا نشده است 

 الزم به توضیح است برابر فرم کنترل نقشه زمان صدور پروانه  تعداد 2 واحد پارکینگ 
تأمین شده و تعداد پارکینگ مورد نیازبرابر ضوابط زمان پروانه  5 واحد بوده (2واحد تجاري 

و سه واحد مسکونی )که  در رأي کمیسیون ماده 100 نیز به کسري پارکینگ اشاره نشده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل  نسبت به پروانه صادره  می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح حدود 12.53 متر مربع که از این مقدار 7.02 متر مربع بصورت  -1

 احداث سایبان در ضلع شمالی جهت تامین پارکینگ می باشد
تبدیل دو باب مغازه بسطح 27.51 متر مربع برابر پروانه صادره به یکباب مغازه بسطح  -2

35.35 متر مربع لذا داراي اضافه بنا بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 7.84 متر مربع 
  می باشد

 کاهش بنا  در بالکن مغازه بسطح 0.71 متر مربع -3
 اضافه بنا ي مسکونی در طبقه اول پشت بالکن مغازه  بسطح حدود  4.52 متر مربع-4

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح   6.54 متر مربع-5

38
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 7.45 متر مربع-5
اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 145.22 -6

 متر مربع
الزم به تو ضییح است درب پارکینگ نصب نشده است  برابر پالن معماري ارائه شده   -7
درب پارکینگ دو لنگه اي در نظر گرفته شده  که درب نفر رو داخل آن تعبیه خواهد شد 

تعداد دو واحد پارکینگ تامین شده  پارکینگ شماره 3 مورد تائید نمی باشد لذا  تعداد سه 
واحد کسري پارکینگ دارند (یک واحد کسري پارکینگ تجاري و دو واحد کسري پارکینگ 

مسکونی )
 فضاي سبز اجرا نشده داراي کسري فضاي باز بسطح 19.55متر مربع می باشد -10

درخواست گواهی عدم خالف  را دارند ********************** سطح اشغال 
مجاز 60% سطح اشغال اجرائی با احتساب سایبان 79.33% سابقه کمیسیون دارد عرض راه 

 پله 1.35 متر مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
طبق آخرین بررسی انجام شده از وضع  ******************************

موجود سایبان مذکور که  بسطح 7.02 متر مربع بعنوان تخلف به کمیسیون ماده صد ارسال و 
بابت آن راي تخریب صادر شده با توجه به اینکه سایبان مذکور در زمان صدور پروانه در 
همکف برابر نقشه هاي معماري و فرم کنترل نقشه موجود بوده   لذا تخلف سایبان بسطح 

7.02 متر مربع به اشتباه به کمیسیون ارسال شده بود و منتفی می باشد اما در وضع موجود  
تخلف افزایش بنا در همکف بسطح 12.53 متر مربع از حد جنوب سمت بلوار دیلمان می 
باشد و اضافه بنا در همکف نسبت به پروانه صادره 12.53 متر مربع است  که از این مقدار 

توسعه تجاري جدید بسطح 7.02 متر مربع و اضافه بناي تجاري همزمان ساز بسطح 0.82 متر 
مربع (مجموع اضا فه بناي تجاري بسطح 7.84 متر مربع)  و اضافه بناي مسکونی بسطح 
5.51 متر مربع می باشد که بابت آن نیز داراي راي می باشد مراتب جهت دستور بعدي 

 تقدیم میگردد
طی بازدید انجام شده مورخ 1399/12/12 عملیات ساختمانی به  ***************
اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می 

 گردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 

احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم) و توسعه اطاقک آسانسور بااعمال  ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,716,624,000(یک 

میلیارد و  هفتصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 170.3  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 1/99/35785 تجدید 
نظر

گلسار خ 
122-کوچه 

یوسفی

1-1-10390-112-1-0-0 38
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/70 مورخ 1398/04/02 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 553.25 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 2.76 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.28 مترمربع ( هر طبقه 2.76 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد به سطح 150.49 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 19.25 مترمربع  -

به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
.ضمناً عمق کنسول احداثی 1.20 متر و ارتفاع آن 3.24 متر می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 19.81 مترمربع -
.رعایت پارکینگ مطابق نقشه هاي پروانه گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 80% ...................... سطح اشغال استفاده شده 78.31

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز ، 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 82013 مورخ 99.05.07 و 

عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی بمبلغ 571,345,500(پانصد و  هفتاد و  

یک میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 122.87  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 1/99/35786 بدوي پستک-کو
چه 25

-فرعی 10

1-1-10183-806-1-0-0 38
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 73.5 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی که عملیات 

ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 62.74 مترمربع -
 احداث بنا در طبقه اول به سطح  60.13 مترمربع -
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

 عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت 
.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن حدود 7 سال ( 1392 ) می باشد

.برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري ، ملک فوق فاقد سند رسمی و طراحی معبر می باشد
.ضمناً با توجه به متراژ زمین ( کمتر از حد نصاب ) کالً خارج تراکم می باشد

.درخواست پرداخت خالفی را دارند. 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 بناي  همکف به مساحت 18.58 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم، هر طبقه به مساحت 17.63مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 

18.44 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 7.67 مترمربع، مازاد انباري به 
مساحت 20 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 987,672,000(نهصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  
ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 117.58  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/12 1/99/35792 بدوي علی آباد  
مسجد 
هاشمی 

بعثت هفتم

1-2-10179-26-1-0-0 38
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/201 مورخ  98/7/9 با زیر بناي کل  615.45 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.58 مترمربع که ازین مقدار بسطح  -1
0.95 متر مربع بصورت سایبان بتنی  جهت تامین پارکینگ در محوطه  حیاط جنوبی می 

باشد. سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 79 درصد 
.می باشد

داراي تغییر جانمایی در همکف و طبقات توا تا سوم  هر طبقه بسطح حدود 1.13 متر  -2
مربع و جمعاً  بسطح 4.52 متر مربع بوده که قسمتی از حیاط خلوت داراي عرض بیش از 2 

.متر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 52.89 مترمربع ( هر  -3

طبقه 17.63 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 157.34 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.49 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 16.95

. مترمربع ( هر طبقه 5.65 متر مربع ) رعایت حدافل عرض 1.1 جهت پله گردیده است
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.67 متر مربع -6

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 20 متر مربع -7
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -8

با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ مشمول یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -9
.باشد.  رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ، 

لذا ضمن نقض راي بدوي در این بخش ، راي اعاده به مدلول پروانه منتفی و حکم به 
ابقاء تعداد 3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/03 1/99/35817 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
پمپ بنزین 

فرزانه 
کشاورز

1-1-10284-34-1-0-0 38
9

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 426,806,400
(چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  چهارصد) ریال عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 63.72  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/566 مورخ 1397/12/29 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 415/44 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 13/93 متر  -1

مربع
اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 18/93 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 3.2  بمساحت 29/88 متر مربع (هر طبقه 14/94 متر مربع)-3
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 13/11 متر مربع-4

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/29 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع در زیرشیروانی

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 0/69 متر مربع (هر طبقه -6
0/23 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-7
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز  70% +10% - سطح اشغال موجود 92/30
بمساحت 32/91 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا  

.نگردیده و در نقشه ها نیاز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
**************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

38
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل 
مسکونی به تجاري، 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 78036 مورخ 99/05/02  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
104.144.000.000  ریال و عدم اعتراض مالک و شهرداري به نظریه فوق الذکر، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 

به مبلغ 20,828,800,000(بیست میلیارد و  هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و  
هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 525.29  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 1/99/35820 بدوي گلسار- 
خیابان  115

  

1-1-10170-11-1-0-0 390

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 2,688,000,000(دو میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 400  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248 مترمربع 
و قطعه اول تفکیکی که  از بابت خانه تریپلکس مسکونی  قدیمی داراي داراي بالمانع به 
شماره 1/33/8327 مورخ 1374/06/09 می باشد و  متعاقب آن داراي مجوز تعمیرات به 

 شماره 314259 مورخ 1397/02/11 می باشد
حالیه باتوجه به بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده یک باب واحد تجاري 
تریپلکس با فعالیت شغلی کفش فروشی در محل موجود می باشد که داراي تغییرات در 

:سطح زیربنا  وتغییر کاریري اعیان و به شرح زیر می باشد
. احداث یک باب آسانسور در همکف به مساحت 3.06 مترمربع-1

. احداث موتورخانه و تاسیسات در همکف به مساحت 12.99 مترمربع -2
.احداث آسانسور در طبقه اول به مساحت 2.84 مترمربع -3

. توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 9.78 مترمربع -4
. توسعه بنا در طبقه دوم به مساحت 68.07 مترمربع -5

. احداث آسانسور درطبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع -6
. تبدیل کل اعیان واحد مسکونی تریپلکس به تجاري به مساحت 425.71 مترمربع -7

با توجه به تغییر کاربري اعیان از مسکونی به تجاري و با توجه به محاسبه بنا هاي مفید  -8
.تجاري ، حالیه داراي 16 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

390

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,508,371,200(یک میلیارد و  پانصد و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  یک 

هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 149.64  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 1/99/35822 بدوي گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 

1-1-10537-50-1-0-0 391

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  105مورخ 
96/08/13به صورت 3طبقه روي پیلوت در 3واحد مسکونی  با زیر بناي کل 499.35مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري بوده ..حالیه مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
افزایش بنا در همکف به سطح 27.96مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح  27.96 مترمربع که جمعآ بسطح  83.88 -
مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 7.98مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح 8.08مترمربع که -

جمعآ بسطح 24.24 مترمربع
 افزایش در انباري زیرشیروانی بسطح 4.85 مترمربع-

 افزایش در راهرو بسطح 0.73 مترمربع-
 کاهش در راه پله وآسانسور زیرشیروانی بسطح 6.04 مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
..رعایت پارکینگ میگردد-

..رعایت  فضاي باز و فضاي سبز نگردید-
...مشمول نما ومنظر میگردد-

...حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

======
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و تائید و ارسال به تقدیم میگردد..ضمنا` براساس 
ضوابط زمان صدور پروانه سطح اشغال مجاز همکف 55%  مورد استفاده به کسر راه پله  

 67/5%   وتراکم
  %طبقات 165%  مورد استفاده به کسر راه پله  231/9

391

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم، هر طبقه به مساحت 46.16 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.76 مترمربع، مازاد انباري به 

مساحت 5.7 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 2,401,660,800(دو میلیارد و  چهارصد و  یک 

میلیون و  ششصد و  شصت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 238.26  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/22 1/99/35823 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
علی

1-1-10280-104-1-0-0 39
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن اصالح پروانه 
ساختمانی به شماره  350913 مورخ  98/5/15 با زیر بناي کل  736.47 مترمربع در 4.5 

طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در 
حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 46.16 مترمربع سطح اشغال مجاز 65  -1

.درصد بوده که مورد استفاده 88 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 184.64 مترمربع (  -2

هر طبقه 46.16 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 1.76 مترمربع ( هر طبقه 0.44 متر مربع 

.)که رعایت حداقل عرض 1.10 جهت پله می گردد
کاهش زیر شیروانی بسطح 18.38 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 5.7 متر مربع -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6

رعایت پارکینگ می گردد. داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش  -7
.عرض درب می باشد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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  0
 

3360000  , 1398
 , 1399

افزایش تعداد واحد 1399/05/25 1/99/35826 بدوي خ.سعدي   
فالحتی-9

1-2-10317-28-1-0-0 39
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 2/75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,236,589,200(یک میلیارد و  دویست و  سی و  شش میلیون و  
پانصد و  هشتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 133.83  2.75
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/236 مورخ 98/08/20 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 727.50 مترمربع میباشد، حالیه بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 14.17مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 42.51 مترمربع (هر طبقه 14.17مترمربع)- 2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 77.01 مترمربع -3

به سطح 0.14 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

.افزایش واحدهاي مسکونی از 3 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -5
کاهش بنا به سطح 8.90 مترمربع در زیرشیروانی

سطح اشغال مجاز پروانه 73.42 درصد و سطح اشغال موجود 80.51 درصد میباشد.(با  
احتساب راه پله و آسانسور)

.داراي کسري فضاي باز میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.مشمول عوارض درآمدي یک واحد پارکینگ به دلیل افزایش درب میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 770,515,200(هفتصد و  هفتاد میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  دویست) 

ریال تأیید می گردد.

جریمه 76.44  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 1/99/35829 تجدید 
نظر

چهار راه 
گلسار، خ 

شهید بخت 
پسند

1-1-10228-11-1-0-0 39
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/106 مورخ 98/05/02 با زیر بناي کلی 1118.8 مترمربع در 4.5 طبقه و 4 واحد 
مسکونی صادر شده است.در تاریخ 99/03/19 با زیربناي کلی 1115.96 مترمربع و 7 واحد 

مسکونی اصالح پروانه انجام پذیرفته است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر 

:میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 8.82 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 4 به سطح 39.64 مترمربع ( هر طبقه 9.91 مترمربع) -2
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 27.98 مترمربع -3

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 8 واحد که رعایت تعداد پارکینگ میگردد 4
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 66.8% ------ سطح 

% اشغال اجرایی 69.56
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 1/99/35163 مورخ 99/04/22 

.مبنی بر جریمه میباشد
حالیه با توجه به بررسی مجدد داراي اضافه بناي تبدیلی همزمانساز در هر طبقه به مساحت 

.15.74 مترمربع و در مجموع طبقات 1 تا 4 به سطح 62.96 مترمربع میباشد

متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداري ها در خصوص اضافه بناي تجاري در همکف و اضافه بناي بالکن تجاري راي 
به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

1,767,494,400(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  
چهار هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 131.51  4
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/06/01 1/99/35831 تجدید 
نظر

بلوار 
 شمسی پور

1-2-10101-106-1-0-0 39
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی براي کسري 3 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
2,212,056,000(دو میلیارد و  دویست و  دوازده میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 219.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري و شروع 
نازك کاري  که داراي پروانه ساختمانی  تجاري- مسکونی به شماره 1/97/548 مورخ 

1397/12/29 
و بصورت  4  طبقه بر روي  دو باب مغازه بالکن دار به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 4 واحد 

 مسکونی و به مساحت کلی 944.71 مترمربع صادر شده که از بابت تخلفات صورت گرفته
در طبقه همکف و اول طی گزارش شماره 353974 مورخ 1398/05/05 و به مساحت 120.91 

مترمربع داراي راي کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره 1/98/31988 مورخ 
.1398/08/12 مبنی بر جریمه می باشد

: حالیه با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی داراي تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد
توسعه  بناي تجاري در همکف به مساحت 5.96 مترمربع و تبدیل دو واحد به یک واحد -1

.تجاري
توسعه بناي تجاري در طبقه اول و نیم طبقه به مساحت 125.55مترمربع  و تبدیل دو -2

 واحد بالکن تجاري به یک واحد بالکن تجاري
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 65.82 مترمربع-3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 65.82 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 65.82  مترمربع-5
. افزایش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 17.57 مترمربع-6
. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 4.42 مترمربع -7
تعداد واحد هاي مسکونی از  4 واحد به 6 واحد افزایش یافته است و با توجه به افزایش 

  مساحت تجاري  و با توجه به تامین6 باب پارکینگ مسکونی در پیلوت و پرداخت
دو باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه کسري پارکینگ مسکونی ندارد 

.و داراي  3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، دو واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.78 درصد و سطح اشغال مجاز 65.78 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 92.41 درصد می باشد
.برابر بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی در مرحله اتمام کار میباشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
برابر بررسی مجدد بعمل آمده داراي 35/88 مترمربع بناي همزمانساز بصورت تبدیل 

.آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

39
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 3 به 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,499,836,800(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  نه میلیون و  هشتصد و  سی و  
شش هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 169.62  2.75
 

3360000  , 1396
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 1/99/35832 تجدید 
نظر

انتهاي  
پستک   
طالقانی   

کوي اساتید

1-1-10440-68-1-0-0 39
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 46 مورخ 
1396/05/29 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 
با زیربناي 412/11 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  
قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 16/82 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 

: 1396/09/04 و پرونده در واحد خالف میباشند همچنین بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 17/74 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 35/48 متر مربع (هر طبقه 17/74 متر مربع)-2
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1397/05/20 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات 

.میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 10/60 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت بصورت  *****
احداث انباري در حیاط بمساحت 10/22 متر مربع میباشد.)

توضیح اینکه مساحت انباري احداثی 11/51 متر مربع میباشد که بمیزان 10/22 متر مربع از 
.آن در حیاط قرار دارد

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 0/74 متر مربع (هر طبقه 0/37 متر مربع ) بصورت  *****
همزمانساز

حذف زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد به کسر راه پله بمساحت 49/90 متر مربع  *****
(بصورت تراس مسقف ) و تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 2/61 متر مربع همچنین 

تراس غیر مسقف اختصاصی بمساحت 67/43 متر مربع در طبقه سوم
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 1 واحد *****

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 2.1 بمساحت 38/34 متر  *****
مربع (هر طبقه 19/17 متر مربع)

(عرض راه پله 1/20 متر)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 60%  - سطح اشغال موجود 70/3
بمساحت 0/46 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

(طبق جانمایی ارائه شده تأمین میگردد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*******************

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروزرسانی)

39
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 

2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 2,434,320,000(دو میلیارد و  
چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 310.85  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/06/04 1/99/35834 تجدید 
نظر

 
بعثت(مسج
دهاشمی)  
بن بست 5 

متري

1-2-10182-17-1-0-0 39
7

باتوجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استنادتبصره پنج ماده صدقانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض با ضریب 2 

برابر ارز ش معامالتی راي به جریمه به مبلغ168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون )ریال صادرمینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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 ضمن نقض 
راي بدوي موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 0.45 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و 
دوم،هر یک به مساحت 0.54 مترمربع، اضافه بناي طبقه سوم به مساحت  2.95 

مترمربع، اضافه بناي طبقات چهارم و پنجم، هر یک به مساحت 42.95 مترمربع، 
اضافه بنناي زیرشیروانی به مساحت 27.57 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 2.66 مترمربع، احداث سرویس در زیرشیروانی به مساحت 3.37 مترمربع، 

احداث سایه بان جمعا ًبه مساحت 15.58 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 1,282,477,200
(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هفت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 139.56  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  32 مورخ 
98/03/12به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  با زیربناي کل1279.69

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سقف  وستون طبقه سوم بوده -سطح اشغال استفاده شده در 
.هنگام صدور پروانه بمقدار 65.08 درصد---- سطح اشغال اجرا شده 78.54درصد میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 43.04 مترمربع  ---افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  -
بسطح  36.56مترمربع که جمعآ بسطح  73.12 مترمربع

افزایش بنا درطبقه 3 بسطح 40مترمربع -----کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید -
درهمکف بسطح  0.12 مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  2.13 مترمربع که -
جمعآ بسطح   6.39 مترمربع

عرض راه پله  2.90متر  -----استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه -
..نداشته است

با توجه به  وضع موجود رعایت پارکینگ میگردد و  پس از اتمام عملیات و مشخص شدن -
تعداد واحدها  وزیربناي طبقات  بررسی پارکینگ ها متعاقبآ اعالم خواهد شد..-مشمول نما 

..ومنظر میگردد
==========================

========
گزارش فوق الذکر داراي سوابق تخلفات وارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي جریمه 

..و سوابق پرداخت تخلفات درواحد تخلفات و درآمدي میباشد
حالیه درادامه عملیات ساختمانی درمرحله اتمام اسکلت و سقف بوده که برابر نقشه برداري 

-:و نقشه هاي معماري وضع موجود داراي افزایش بنا خارج 60% بشرح ذیل میباشد
 افزایش بنا در همکف بسطح 0.45 مترمربع (نسبت به گزارش قبلی ارسال به کمیسیون) -

 احداث سایبان در پیلوت بسطح 3.79 مترمربع در محوطه ومتصل به ساختمان -
و نیز احداث سایبان متصل به ساختمان درمحوطه حیاط خلوت بسطح 11.79 مترمربع -

افزایش بنا در طبقات 1-2 هرکدام بسطح 0/54 مترمربع که جمعا بسطح 1/08 مترمربع   -
 (نسبت به گزارش قبلی ارسال به کمیسیون)

افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 2.95 مترمربع   (نسبت به گزارش قبلی ارسال به  -
 کمیسیون)

افزایش بنا در طبقات 4-5 هرکدام بسطح 42.95 مترمربع که جمعآ بسطح 85.90 مترمربع -
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 افزایش تعداد واحد مسکونی از 5  به 10 واحد مسکونی -
داراي سه واحد کسري پارکینگ که با توجه به احداث سایبان درصورت تائید سایبان  -

..کسري پارکینگ منتفی خواهد شد
کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات 4-5 هرکدام بسطح 1.33 مترمربع که  -

جمعآ بسطح 2.66 مترمربع
افزایش بنا در انباري زیرشیروانی بسطح 27.57مترمربع-

احداث سرویس بهداستی در زیرشیروانی بسطح 3.37مترمربع-
کاهش سطح راه پله وآسانسور بسطح 2.08مترمربع-

حالیه باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/34818  مورخ 1399/04/18 و 
.تحت عنوان : با فرض اعاده تعداد واحد ها و سایبان ، وضعیت کسري پارکینگ اعالم گردد
(( باتوجه به اینکه ساختمان آجر چینی شده است و بصورت 10 واحد مسکونی اجراء شده 

است در صورت اعاده واحد هاي مسکونی از 10 واحد  به 5 واحد مسکونی  طبق مدلول پروانه 
، مساحت مفید  هر طبقه از 180 مترمربع بیشتر می شود فلذا هر واحد  مسکونی به  2 واحد 
پارکینگ مسکونی  و در کل به 10 واحد پارکینگ نیاز دارد که در صورت اعاده سایبان ها  ،  

3 واحد کسري  پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد  و در صورت عدم اعاده سایبان ، فاقد 
کسري پارکینگ می یاشد.))

/..مراتب جهت ارسال به کمیسیون و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 28.33 مترمربع، اضافه بناي 

طبقات دوم و سوم، هر یک به مساحت 34.12 مترمربع، اضافه بناي طبقه چهارم به 
مساحت 33.93 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 25.05 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,499,900,550(یک میلیارد و  چهارصد و  نود و  نه میلیون و  نهصد 
هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید. در خصوص افزایش تعداد 

واحدهاي مسکونی از سه به چهار واحد، با توجه به تامین پارکینگ هاي مورد نیاز، 
راي به ابقاء چهار واحد مسکونی صادر می گردد. راي اقلیت ( نماینده دادگستري ) با 

توجه عدم رعایت اصول شهرسازي و با توجه به راي وحدت رویه شماره 608 مورخ 
93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداري نظر به اعاده به مدلول پروانه دارند.

جریمه 183.87  2.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/177 مورخ  97/7/3 با زیر بناي کل  612.98 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 28.33 مترمربع ، سطح اشغال مجاز (  -1

.بدون راه پله) 55 درصد و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله)76.15 درصد می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 28.33 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم و سوم هر کدام بسطح 34.12 متر مربع که از  -3
این مقدار بسطح 5.79 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد. قسمتی از 

کنسول در محل پخ بوده و عمق ان در محل پخ 2.23 متر و خارج از پخ 1.2 متر بوده و از 
.ارتفاع 5.4 متر به باال می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه چهارم به سطح 33.93 مترمربع  که از این مقدار  -4
.بسطح 5.43 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز در محل پخ می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 5 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 20.04 

.متر مربع ( هر طبقه 5.01 متر مربع ) عرض باقیمانده راه پله 1.1 متر می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نگردیده است -6

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
با توجه  به نامه شماره 194154 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش فوق با توجه به  ***

.مدارك و نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک تهیه شده و  تکمیل می باشد
با توجه به نامه 79197 مورخ 99/5/5 دبیرخانه کمیسیون در نقشه پروانه ساختمانی 3  ***
واحد مسکونی در 4 طبقه بوده که طبقات 3 و 4 دوبلکسی بوده که در حال حاضر در نقشه 

هاي اجرایی طبقات 3 و 4 هر کدام به یک واحد مستقل تبدیل یافته و کال چهار واحد 
.مسکونی می باشد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 3.26 مترمربع ( 
سایه بان )، اضافه بناي طبقه سوم به مساحت 32.44 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد 

به مساحت 174.34 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 22.26 مترمربع، توجهاً 
به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و 

لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره 

ش ر-80190 مورخ 99/05/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت 
بر تأیید اصول فنی و بهداشتی دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,572,654,800(دو میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  دو میلیون و  

ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در 
خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به پنج واحد، با توجه به تامین 

پارکینگ هاي موردنیاز، راي به ابقاء پنج واحد مسکونی صادر می گردد. با توجه به 
ابقاء سایه بان، موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد.

جریمه 257.3  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده طی بازدید میدانی بصورت یکباب ساختمان مسکونی در حال احداث که 
داراي پروانه ساختمانی شماره  474 مورخ 1394/12/27 و بصورت 3.5 طبقه بانضمام 

زیرشیروانی (انباري) در 3 واحد مسکونی و با مساحت کلی 614 متر مربع صادر شده است . 
در مرحله اجراء سقف طبقه دوم ( فعال بتن ریزي سقف طبقه دوم انجام نشده است.) از بابت 

: افزایش بنا داراي سابقه گزارش بشرح ذیل و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 32.44 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 32.44 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 32.44 مترمربع  -3

داراي کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در طبقه اول و دوم به  -3
 مساحت  به مساحت 0.94 مترمربع می باشد. ( هر طبقه 0.47 مترمربع .)

با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در زمان صدور پروانه به مساحت  -4
.4.63 مترمربع می باشد که به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می گردد

داراي نامه شکایت همسایه حد جنوبی به شماره 343229 مورخ 1397/09/24 و با کد 
نوسازي 7-1-82-10296-1-1 و  تحت عنوان شکایت : عدم نور رسانی و عدم رعایت حریم 

.شخصی و ... می باشد
.الزم به ذکر است که عرض متوسط دو متر حیاط خلوت حد جنوبی رعایت شده است

.کسري پارکینگ متعاقبا پس از نصب درب سواره رو قابل بررسی می باشد
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

*-*-*-**-***
مجدداً در مرحله اتمام اسکلت و آجرچینی و سفتکاري  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

 : و پیشرفت عملیات تخلفات جدید بشرح ذیل می باشد
سطح اشغال مجاز بدون احتساب راه پله و آسانسور 51.96%--------------- مورد  -

%استفاده بدون احتساب راه پله و آسانسور 65.51
اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان فلزي متصل به اعیان با پیشروي به سمت 2 متر -
حیاط خلوت  بسطح 3.26 مترمربع جهت تامین یک باب پارکینگ بدون مزاحم که در صورت 

ابقاي سایبان رعایت حداقل پارکینگ طبق ضوابط پروانه خواهد گردید و در صورت عدم 
 .  ابقاي سایبان احداثی ، یک باب کسري پارکینگ خواهد داشت

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 32.44 مترمربع -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 174.34مترمربع -

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 5 واحد -
. پارکینگ هاي جانمایی شده در زمان پایانکار نیاز به جانمایی عملی دارد -
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توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 22.26 مترمربع (بصورت راهروي انباري )ضمنا ارتفاع  -
. زیرشیروانی بیشتر از حد مجاز می باشد

الزم به توضیح است که در قسمت  روبروي انباري ها در زیرشیروانی نیز یک فضاي  خالی  -
موجود می باشد که ارتفاع آن نیز غیر مجاز بوده و قابلیت استفاده در مراحل بعدي را خواهد 

. داشت لیکن در نقشه هاي ارائه شده  لحاظ نگردیده است
 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

 . دیوار حایل بام  بصورت ژاپنی اجرا شده است -
. چک لیست کمیسیون لحاظ شد

از بابت گزارشات فوق داراي سوابق و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . حال طی 
بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف بر مبناي 

 . آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري 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 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,002,126,400(سه میلیارد و  دو 
میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 297.83  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 1/99/35859 بدوي پستک- 20
متري 

گاز-کوچه 
11-انتهاي 
بن بست 11

1-1-10537-72-1-0-0 401

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 211.01 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 170443مورخ 98/09/21 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 

70,899,360(هفتاد میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار و  سیصد و  شصت) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 211.01  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر ساختمان در حال احداث و در 
مرحله سفت کاري بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 

بازیربناي 506.84 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف ضوابط 
:طرح تفصیلی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 احداث بنا درهمکف به سطح 117.10مترمربع -1
احداث بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 351.30 مترمربع (هر طبقه 117.10مترمربع) - 2

 احداث بنا در زیرشیروانی به سطح تقریبی 38.44 مترمربع - 3
به سطح تقریبی 2 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج  -4

 مترمربع در زیرشیروانی
.به سطح 112.54 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/05/05 از حد غرب متصل به معبر 6 متري و فاقد 
.عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-62443-1399 مورخ 99/04/15 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

401

درخصوص تخلف مربوط به تراکم اعطایی راي بدوي ضمن اصالح سال وقوع تخلف و 
تایید ضریب جریمه (0.5) مندرج در راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري  
،  راي به جریمه به مبلغ 16,075,800(شانزده میلیون و  هفتاد و  پنج هزار و  هشتصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 20.61  0.5
 

1560000  , 1391 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/13 1/99/35862 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -  
خ130 

 توحید6

1-1-10091-28-1-0-0 402

در خصوص اعتراض مالک نسبت به سال وقوع تخلف (1392)مندرج در راي صادره به 
شماره 2903 مورخ 96/06/01از کمیسیون  با عنایت به  محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض،  ضمن اصالح سال وقوع 
تخلف از (1392) به (1391) و تایید ضریب 2.5 برابر درخصوص اضافه بناي همکف و 

طبقات ، راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 554,424,000(پانصد و  پنجاه و  چهار 

میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 142.16  2.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر59230   مورخ  96/03/29 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مبنی بر اعالم سال 1391 به عنوان سال وقوع تخلف و پذیرش شهرداري 
نسبت به اینکه تخلف در سال 1391 صورت گرفته لذا ضمن اصالح این قسمت از راي 
تجدید نظر و تایید ضریب جریمه 3 برابر باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

جریمه به مبلغ 1,176,271,200(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  
دویست و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 251.34  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1399/05/13 1/99/35862 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -  
خ130 

 توحید6

1-1-10091-28-1-0-0 402
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 172مورخ 91/5/8 بصورت 3/5 
طبقه و در 3 واحدمسکونی با زیر بناي 454/60 بوده که قبالً در مرحله سفت کاري از بابت 

:تخلفات زیر داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده است
اضافه بنا در همکف به سطح 33.26 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 99.78مترمربع  ( هر طبقه 33.26 متر مربع ) -2
احداث دو طبقه مازاد در طبقات 4 و 5 بسطح 251.34 مترمربع ( به کسر راه پله به بام)  -3

که قسمتی از طبقه 5 بسطح 6مترمربع تراس روباز می باشد
 .رعایت پارکینگ طبق ضوابط پروانه می گردد -4

.راه پله تا بام ندارد -5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف و طبقات اول تا سوم بسطح  -6

13.57مترمربع اضافه بناي تراکمی (صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي)
بازگشت تشویقی اسانسور بسطح 9.12مترمربع خارج تراکم بدلیل احداث طبقات مازاد -7

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 20/61مترمربع از خارج تراکم (تبصره 7
.) استفاده نموده است

****
مجدداً برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز و سوابق به 

:شرح زیر بوده است
اضافه بنا در همکف بسطح 1.44 متر مربع  -1

اضافه بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 5.22 متر مربع ( هر طبقه 1.74 متر مربع) -2
اضافه بنا طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 1.74 متر مربع -3
 اضافه بنا طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 12.93 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مشمول تراکم در همکف  -5
بسطح 2.68 متر مربع و در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 13.45 متر مربع که مشمول 

.جریمه خالف نیز می باشد
از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 172679 مورخ  *********

97/10/19  و پایانکار می باشد. خالفی مشاهده نگردید. بر اساس دادنامه 
9709970956602351 مورخ 97/8/21 شعبه 6 تجدید نظر دیوان عدالت اداري سال وقوع 

تخلف 1391 تایید شده لذا درخواست استرداد وجه در خصوص مابه التفاوت جریمه نسبت به 
سال وقوع 92 را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باز گشت به نامه 38499 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه به تصمیم اعضا سال  ***.
وقوع 1392 بوده و از آنجاکه دیوان عدالت سال وقوع را 1391 تایید نموده با توجه به سوابق 

402
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موجود در واحد تخلفات و برگه هاي اخطاریه صادر شده از سوي مامور گشت تخلفات ناحیه، 
مشاهده گردید تاریخ اخطار ها مربوط به سال 1391 می باشد. لذا از نظر شهرداري سال 

.وقوع تخلف 1391 می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به نامه شماره 62439 مورخ 99/4/15 دبیر خانه کمیسیون ماده صد در گزارش  ***
اولیه  متراژ 13.57 متر مربع  صد جهت اخذ عوارض درآمدي اعالم شده بود که می بایست 
بصورت خالف گزارش می شد. لذا جهت یکسان شدن گزارش حاضر با گزارش قبلی متراژ 

13.57 متر مربع از فرم تحلیل حذف گردید. ضمناً نامبرده از بابت متراژ مذکور داراي سوابق 
پرداختی و تسویه کامل می باشد. ضمناً  تخلفات جدید نسبت به گزارش اولیه که بصورت 

 .یکدستساز اعالم گردیده نیاز به بررسی در قالب پرونده جدید می باشد

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 81002 مورخ 99/5/6ثبت دفتر شهرداري مرکز در خصوص بررسی اصول سه 

گانه  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 
مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1,604,712,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 191.98  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 1/99/35865 رسیدگ
ي 

 مجدد

استادسرا  
پشت بازار 

روز ك 
فالحتی

1-2-10328-7-1-0-0 403

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث یک طبقه مازاد (سوم ) 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 3برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,068,177,600(یک میلیارد و  شصت و  هشت 

میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 105.97  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/6 مورخ  97/4/3 با زیر بناي کل  262.45 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 38.66 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 77.32 مترمربع ( هر  -2
طبقه 38.66 متر مربع)

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 105.97 متر مربع در طبقه سوم -3
اضافه بناي تراکمی به دلیل تبدیل پله مشاعی به پله اختصاصی در طبقات اول و دوم  -4

جمعاً به سطح 25.2 متر مربع ( هر طبقه 12.6 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 1.7 متر مربع  -5

با توجه به اینکه زیر شیروانی بصورت اختصاصی بوده لذا بسطح 39.4 متر مربع بصورت   -6
.تبدیل فضاي مشاعی به بناي مشمول تراکم داراي تخلف می باشد

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیر شیروانی با مابه التفاوت بزرگتر از 5 متر مربع  -7
بسطح 8.38 متر مربع

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف با مابه التفاوت بزرگتر از 5 متر مربع  -8
بسطح  1.32 متر مربع

متر حیاط خلوت اجرا نگردیده و بصورت پاسیو به ابعاد 2*3.5 اجرا شده است البته با  2 -9
توجه به اینکه در این قسمت همسایه داراي بنا بدون بازشو بوده لذا در حال حاضر اشرافیتی 

.به پالك مجاور ندارد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -10

.رعایت پارکینگ گردیده است
درخواست  صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
*** عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري میباشد. جهت بروز رسانی ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 1,147,843,200(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  
هشتصد و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 170.81  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/35887 بدوي علی آباد  
کوچه بانک 

صادرات 
ماقبل کوچه 

ملی

1-2-10197-34-1-0-0 404

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان  در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/228 مورخ 1398/08/09 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(انباري) در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1349.91 مترمربع صادر شده و 
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 17.01 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.01 مترمربع -2

 تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 21.33 مترمربع  -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 17.01 مترمربع-4

 تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم به مساحت 21.33 مترمربع -5
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 17.01 مترمربع -6

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم  به مساحت 21.33 مترمربع -7
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 17.01 مترمربع-8

 تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه چهارم  به مساحت 21.33 مترمربع   -9
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 19.08 مترمربع-7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در طبقات به مساحت 0.44 مترمربع . (  طبقات اول تا چهارم هرطبقه  به مساحت 0.11 

مترمربع .)
.کسري پارکینگ ندارد

ازبابت افزایش عرض درب سواره رو در حد شرق ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي 
.می باشد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 66.16 درصد  و سطح اشغال اجرائی 72.13 
.درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

404
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 365,299,200(سیصد و  شصت و  

پنج میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 
درخصوص افزایش واحد بصورت تبدیل 2 واحد دوبلکس به 3 واحد مجزا  با توجه به 
راي شماره 608 مورخ 92.3.26هیات عمومی دیوان عدالت اداري حکم به تخریب و 

اعاده به وضعیت پروانه صادر و اعالم میگردد.

جریمه 54.36  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/35888 بدوي بلوار 
دیلمان-کو
چه دکتر 

حسابی-مح
راب3

1-1-10507-22-1-0-0 405

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/29 مورخ  98/3/11 با زیر بناي کل  527.78 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.93 مترمربع که سطح اشغال مجاز 80  -1

.درصد و سطح اشغال مورد استفاده 88.5 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 38.79 مترمربع ( هر  -2

طبقه 12.93 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 2.64 متر مربع -3

 تبدیل 2 واحد به 3 واحد مسکونی -4
.رعایت پارکینگ می گردد -5

رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -6

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا درطبقه پنجم و کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید ، با 

ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 163,968,000(یکصد و  شصت و  سه 
میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 24.4  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 1/99/35889 بدوي علی آباد  
 بعثت

1-2-10195-108-1-0-0 406

شهرداري کالنشهر رشت
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  140 مورخ  96/9/30 با زیر بناي کل  1648.81 مترمربع در 5.5 طبقه با 
انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 

:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش در همکف بسطح 7.5 متر مربع ضمناً سطح اشغال موجود کمتر از سطح اشغال  -1

.مجاز پروانه می باشد
تبدیل پیلوت به یک باب تجاري بسطح 23.72 متر مربع -2

افزایش در طبقه اول بسطح 15.64 متر مربع -3
کاهش در طبقات دوم الی  چهارم هر طبقه بسطح 5.46 متر مربع -4

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 46.93 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي -5
کاهش زیر شیروانی بسطح 30.69 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 0.7 متر 

مربع ( جمعاٌ 2.8 متر مربع) و طبقه پنجم 1.15 متر مربع
.رعایت پارکینگ مسکونی گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -8
.مراتب با توجه به نامه شماره 136224 مورخ 99/7/16 کمیسیون ماده صد تقدیم می گردد

406

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 64 متر 
مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته است لذا مراتب خارج 
از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی 

باشد . 

ردتخلف 64  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/06/24 1/99/35890 بدوي سعدي 
بلوارمعلم  

23

1-2-10499-27-1-0-0 407

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 میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد ، نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر 

و اعالم می گردد .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/24 1/99/35890 بدوي سعدي 
بلوارمعلم  

23

1-2-10499-27-1-0-0 407

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 122,522,800(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  

هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 20.57  2
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره        108  مورخه        
98/5/2      می باشد که بصورت  4 طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت   در  2  واحد مسکونی ( 

 طبقات اول ودوم یکواحد مسکونی
و طبقات سوم وچهارم یکواحد مسکونی) و  بازیربناي کل   649/85   مترمربع صادرگردیده  
  عملیات ساختمانی درحد   سفت کاري است وتااین مرحله  برابر نقشه اجرایی ارائه شده تا 

 . این مرحله  داراي
کاهش بنا درهمکف بسطح 0/24 و  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت سایبان جهت  -1

 . تامین پارکینگ  درهمکف بسطح   3/67   مترمربع
تغییر جانمایی با حذف قسمتی از بنا درحد شمال غربی وافزودن آن به جنوب بسطح 64  -2

 .   مترمربع ( هرطبقه 12/8 مترمربع )
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد مسکونی که با توجه به تغییر   -3

جانمایی صورت گرفته در صورت تایید سایبان بعنوان پارکینک رعایت چهار واحد پارکینگ 
 بدون تزاحم میگردد ،  در غیر اینصورت کسري

 . یکواحد پارکینگ مسکونی خواهد داشت
 . افزایش بنا درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله بسطح 16/9  مترمربع  -4

براساس ضوابط صدور پروانه به ازاي هر واحد مسکونی نیاز به 16 مترمربع فضاي باز   -5
 . دارند که کسري 32/16 مترمربع فضاي باز دارند

ضمنا` در طبقات نیز بسطح   بسطح   0/96   مترمربع  کاهش بنا دارند ( هرطبقه   0/24   
 .  %مترمربع ) سطح اشغال مجاز همکف 77/95%  مورد استفاده 80/11

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
*******************************************************

 . احتراما` برابر بررسیهاي بعمل آمده ساختمان درحال بهره برداري می باشد

407

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 59.52 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

چهارم، هر یک به مساحت 77.55 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 
263.25 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.44 مترمربع که حکایت از صحت موضوع 

تخلف را دارد، با عنایت به  اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور 
بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با توجه به نظریه 

کارشناسی به شماره ش ر-84086 مورخ 99/05/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 6,384,772,800(شش میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  چهار میلیون و 

 هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 633.41  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/15 1/99/35892 بدوي چهارراه 
گلسار - 
خیابان 

شهید بخت 
پسند

1-1-10228-8-1-0-0 40
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/322 مورخ 1397/10/26 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 1249.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 59.52 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 310.2 مترمربع ( هر طبقه 77.55 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 263.25 مترمربع -

.زیر شیروانی به سطح 3.7 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.44  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 8 به 10 واحد به دلیل احداث طبقه مازاد که با توجه به افزایش طول  -

.درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف به کسر بارانداز 60% ...................... سطح اشغال مجاز 

%استفاده شده در همکف به کسر بارانداز 77.13
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

40
8

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 پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 32,562,000(سی و  دو میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 107.2  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/35911 بدوي قلیپور 
-کوي 

حسینی-نب
ش کوچه 

45

1-1-10682-140-1-0-0 409

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 15,187,500(پانزده 
میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/04 1/99/35911 بدوي قلیپور 
-کوي 

حسینی-نب
ش کوچه 4

1-1-10682-140-1-0-0 409

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 60 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در 2 واحد مسکونی با توجه به متراژ 

زمین ( کمتر از حد نصاب 75 مترمربع ) کالً خارج تراکم می باشد. عملیات ساختمانی به 
:اتمام رسیده و برابر نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 احداث بنا در همکف به سطح 53.6 مترمربع -
احداث بنا در طبقه اول به سطح  53.6 مترمربع -

.داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت

.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن با توجه به فیش برق پیوستی 1383 می باشد
برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/05/08 به سطح 2.17 مترمربع از عرصه که در آن 

.اعیان واقع شده در تعریض معبر 6 متري حد غرب می باشد
.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي امیر رضا الماسی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
یک 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 با توجه به نظریه 
کارشناسی شماره 88400 مورخ 1399.05.15مبنی بر تایید استحکام بنا ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 25,437,750(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار 
و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 104.36  1.5
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/19 1/99/35923 بدوي استاد معین 
کوچه 17 بن 

بست 
شقایق 
دومین 

ساختمان 
سمت چپ

1-1-10568-60-1-0-0 410

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه 1/5 اشکوبه فاقد سند و داراي فروشنامه عادي 
.  با پوشش صد در صد و اسکلت بلوکی و قدمت سال 1379 و بدون مجوز می باشد

داراي گزارش غیابی از ناحیه بوده که منجر به صدور اخطار از کمیسیون ماده صد به پیوست 
. گردیده است

. مساحت عرصه موجود با توجه به نقشه ارائه شده 71.70 مترمربع است
طبق خط پروژه 11-98/10/08 بسطح 1.26 مترمربع از عرصه در تعریض بن بست 8 متري 

قرار دارد که در آن اعیان واقع شده است .ضمنا یک باغچه در جلوي ملک احداث شده که 
 . در تعریض قرار دارد

.درب ورودي به سمت شارع گشوده می شود
حال با توجه به ارائه مدارك توسط متقاضی ، مساحت اعیان طبق نقشه ارائه شده 71.70 
مترمربع در همکف و 32.66 مترمربع در نیم طبقه با پوشش صد در صد  می باشد که کال  

 . مازاد بر تراکم است
ضمنا نام مالک با توجه به ارائه مدارك از سهیل صادقی به امیررضا الماسی نوکیانی تغییر 

. یافته است
. مراتب  جهت صدور دستور تقدیم می گردد

410

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز ، ضمن نقض راي بدوي و مطابق نظریه کارشناس رسمی به شماره 86246 مورخ 

99/5/23 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  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 138,352,000(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد..  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 86.47  2
 

800000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/25 1/99/35924 تجدید 
نظر

سیاه 
اسطلخ 

کوچه 84
شهید 

رمضانی دوم
 

1-2-10900-170-1-0-0 411

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 
1/5  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1.5
 

800000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی داراي فروشنامه عادي به سطح عرصه 
169.28 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 86.47 مترمربع ( با توجه 

به کاربري کالً خارج تراکم )  با اسکلت آجري و قدمت سال 1388 مجوزي ارائه نگردید. 
ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد. برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 

 .1398/09/09 به سطح 4.6 مترمربع از عرصه حد جنوب درتعریض معبر 8 متري می باشد
الزم به توضیح است ملک فوق داراي راي کمیسیون ماده 99 بخشداري مرکزي رشت مورخ 
1388/08/25 مبنی بر جریمه نقدي می باشد و برابر نامه شماره اتوماسیون 220837 مورخ 
98/11/30 در خصوص اصالت راي کمیسیون ماده 99 ملک با پالك نسقی به مالکیت آقاي 

حسین پرشد میاندهی واقع در سیاه اسطلخ و نامه شماره 98/80/42/2701 مورخ 98/10/26 
مدیر کل محترم دفتر امورروستایی و شوراها و دبیر کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 

بخشداري مرکزي ، راي جریمه توسط متقاضی تسویه نگردیده و مجدداً جهت بررسی به 
.کمیسیون ماده صد ارجاع خواهد شد

*****************************************
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1399/05/25 مبنی بر 

.پرداخت جریمه نقدي بوده و پس از آن خالف جدیدي مشاهده نگردید
حالیه درخواست مجوز انشعاب آب به طول 1 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

411

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 180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/19 1/99/35925 تجدید 
نظر

هاشمی  
بلوار قلی 

پور  طالقانی

1-2-10337-49-1-0-0 412

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 73097  مورخ 1399.04.28  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 29.000.000.000  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 

5,800,000,000(پنج میلیارد و  هشتصد میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 104.41  0
 

1800000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق دو برگ سند مالکیت تک برگی سهمی 
مشاعی ده سهم مشاع از چهاده سهم یک قطعه زمین به مساحت 140 مترمربع که قسمتی از 
آن داراي اعیان بصورت  یکباب مغازه خالفسازبسطح 104.41متر مربع  و مابقی غیرمحصور 
می باشد.همچنین داراي مجوز دیوارگذاري به شماره 164749 مورخ 93/01/17 می باشدکه  
برابر نقشه برداري ارائه شده  مساحت عرصه وضع موجود 104.41 متر مربع که یکباب مغازه 

فاقد بالکن  سه دهنه بمساحت 104.41 متر مربع که در حال خاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی 
می باشد بدون مجوز و خالفساز با قدمت سال جاري احداث نمودند  و مابقی مساحت  سند و 

حدود ثبتی غیر محصور و بصورت بایر می باشد تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري 
دارند به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 97/09/21 به سطح 2.64 مترمربع ازحدود 

ثبتی  سند مالکیت در تعریض معبر 35 متري قرار دارد و فقط مغازه احداثی  حدود یک متر 
مربع عقب نشینی دارد سطح اشغال اجرائی 74.57% سابقه کمیسیون ندارد کاربري ملک 

111مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گرددGفضاي سبز

412

 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 10,522,785,600(ده میلیارد و  پانصد و  بیست و  دو میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1079.72  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 1/99/35926 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
 خ 145

1-1-10156-18-1-0-0 413

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 
1,295,414,400(یک میلیارد و  دویست و  نود و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهارده 

هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 385.54  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 214 مورخ 1394/11/14 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 

.2020/16 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 232/32 متر مربع (هر طبقه 116/16 متر مربع)-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 243/33 متر مربع (هر طبقه 81/11 متر مربع)-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 100/93 متر مربع-3
 احداث طبقه ششم بمساحت 401/89 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4

توسعه زیرشیروانی بمساحت 45/55 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 20/55 متر مربع -5
- توسعه راه پله بمساحت 25 متر مربع)

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 50/11 متر مربع بدلیل احداث انباري 
بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند که بمیزان 20/55 متر مربع در قسمت توسعه بنا 

لحاظ گردیده ( مابه التفاوت بمساحت 29/56 متر مربع)
احداث راه پله به بام بمساحت 26/14 متر مربع-6

اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل استفاده از سقف تراکم اعطایی بمساحت 385/54 متر -7
مربع (تبصره 7)

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال مجاز 35% - سطح اشغال موجود 76

بمساحت 116/94 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

***************
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد (چهارم) با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,853,812,800(یک میلیارد و  هشتصد و  
پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 183.91  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/19 1/99/35927 بدوي بلوار دیلمان 
خیابان 
دکتر 

حسابی 
کوي امام 

 رضا

1-1-10500-45-1-0-0 414

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/537 مورخ 1397/12/29به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 675.32 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 7.39 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 18.93 مترمربع ( هر طبقه 6.31 مترمربع ) -
تبدیل قسمتی از تراس آفتابگیر ضلع جنوبی به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به  -

سطح 10.05 مترمربع ( هر طبقه 3.35 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 138.5 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.85 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.19 متر مربع ( هر طبقه 2.73 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  از 1.10 متر تا 1.16 متر متغیر می 

.باشد
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 43.15 مترمربع کاهش یافته است

افزایش تعداد واحد از  3 به 4 واحد ( به دلیل احداث طبقه مازاد )  که با توجه به ضوابط 
رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 70% ......................سطح اشغال مورد استفاده 

79.72%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه 
بناي تجاري و توسعه بالکن تجاري باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها ،  

بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 2,915,240,000(دو میلیارد و  نهصد و  پانزده میلیون و  دویست و  چهل هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 235.1  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/19 1/99/35929 تجدید 
نظر

علی آباد -  
کوي 

   احمدیان

1-2-10098-8-1-0-0 415

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 930,000,000(نهصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/524مورخ 97/12/28 بصورت دو باب مغازه به انضمام بالکن 
تجاري با زیربناي 208.20 مترمربع میباشد.حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم با پوشش کامل عرصه در همکف به شرح زیر می 
:باشد

توسعه مغازه ها در همکف به سطح 110.37 مترمربع (که از این مقدار 77.67 اضافه بنا و  -1
مابقی تبدیل راهرو و پارکینگ به تجاري میباشد.)

توسعه بلکن هاي تجاري به سطح 124.73 مترمربع و افزایش ارتفاع آن -2
نیاز به تامین 7 واحد پارکینگ تجاري بوده که با توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک  -3

.واحد در زمان صدور پروانه داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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 

119,078,400(یکصد و  نوزده میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 70.88  0.5
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/19 1/99/35932 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار 

سمیه خ 
130 انتهاي 

توحید 8

1-1-10091-14-1-0-0 416

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي 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 و در طبقات مجاز هر یک به مساحت 59.23 مترمربع و طبقه مازاد ( طبقه 

پنجم) بمساحت 40.89 مترمربع و توسعه راه پله به بام بمساحت 9.50 مترمربع ، ضمن 
نقض راي بدوي (تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

پرداخت جریمه به مبلغ  3,493,123,200(سه میلیارد و  چهارصد و  نود و  سه میلیون 
و  یکصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 346.54  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/19 1/99/35932 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار 

سمیه خ 
130 انتهاي 

توحید 8

1-1-10091-14-1-0-0 416

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 654 مورخ 
1391/12/28 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  شامل 4واحد مسکونی با زیربناي 554.95 

مترمربع می باشد عملیات ساختمانی پایان یافته و ساختمان در حال بهره برداري 
:میباشد.داراي اضافه بنا به شرح ذیل میباشد

افزایش بنا در همکف بسطح 59.23 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 236.92 مترمربع که براي هر طبقه بسطح -2

.59.23 مترمربع میباشد
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 40.89مترمربع به صورت یک چشمه اطاق -3

مسکونی
 افزایش بنا راه پله به بام بسطح 9.50 مترمربع-4

داراي تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به سطح 117.61 مترمربع میباشد که صرفا   - 5
.70.88 مترمربع از آن خارج از حد 25 درصد بوده و تخلف ساختمانی محسوب میشود

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور 57.66 % --------- سطح اشغال 
%اجرایی 89.35

رعایت پارکینگ و برهاي اصالحی میگردد. سال وقوع تخلف 93 میباشد.حالیه کمیسیون 
ماده صد تصمیم مبنی بر کارشناسی به روز و بررسی دقیق متراژهاي تخلف گرفته 

.است.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی پنجم و تبدیل تراس آفتابگیر به بناي 
مفید 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 1,350,316,800(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  

شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 133.96  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/35976 بدوي گلسار  
-بلوار 

گیالن-خ
169-کوچه 
وحدت-جن
ب پالك17

1-1-10153-42-1-0-0 417

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 49 مورخ 98/03/25
 ()اصالحیه 356588) به صورت پنج طبقه روي پیلوت

در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 269/50 مترمربع بوده که  
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به

احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف هفتم و با توجه به نقشه برداري  
:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 65/50 درصد ---------- مورد استفاده  77/48 درصد -
 اضافه بنا در همکف بمساحت  25/94 مترمربع -

( اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم بمساحت 46/45مترمربع (هر طبقه  9/29 مترمربع -
تبدیل آفتابگیربه زیر بناي مفید در مجموع طبقات اول تا  پنجم بمساحت 57/35   -

( مترمربع (هر طبقه  11/47 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 162/29 مترمربع در یک واحد مسکونی -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 4/22 مترمربع.  -
 ضمنا عرض موجود راه پله در هر طرف بیش از 1/10 متر است

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 6 واحد ---- کسري پارکینگ ندارند -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
: الزم به توضیح است

از بابت  اضافه بنا و افزایش طبقات داراي راي مبنی بر پرداخت جریمه و از بات افزایش تعداد 
واحد نیز داراي راي اعاده به وضع سابق میباشند. (مستند بر متن راي کمیسیون ماده صد 

( شماره 1/99/38138 مورخه 99/10/29
حالیه متقاضی  برابر نقشه اصالحی ارائه شده طبقه 4و 5 را بصورت یکواحد (مطابق مدلول 

.پروانه) در آورده اند. لذا با توجه به اجراي راي  تقاضاي مختومه نمودن پرونده را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

417

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 1 رشت ، 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 حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 1,170,048,000(یک میلیارد و  

یکصد و  هفتاد میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 63.64  4
 

3300000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/02 1/99/35982 بدوي میدان  
سرگل 

سمت راست 
  دور میدان

1-2-10269-22-1-0-0 418

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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/302 مورخ 1396/12/28به صورت یک باب مغازه به همراه 
بالکن  با زیر بناي کل 135.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.44 مترمربع -

کاهش رواق و تبدیل آن به بناي مفید مغازه به سطح 3.07 مترمربع -
توسعه بالکن به سطح 60.57 مترمربع که از این مقدار به سطح 3.71 مترمربع به صورت  -

.کنسول به شارع عام می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ  تجاري می باشد -

.ضمناً ارتفاع بالکن به 3 متر افزایش یافته است
.ارتفاع کنسول احداثی بیش از 3.40 متر می باشد

الزم به توضیح است کنسول احداثی و همچنین رواق موجود از ساختمانهاي همجوار عقب تر 
.اجرا شده است

.اسکلت مغازه از بتنی به فلزي تغییر یافته است
%سطح اشغال مجاز پروانه 100% ...................... سطح اشغال استفاده شده 100

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز و طبقه مازاد (طبقه چهارم) با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,853,345,600(دو میلیارد و  
هشتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 283.07  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/06/11 1/99/35987 بدوي بلوار گیالن  
خ 192 

انتهاي  ك 
9  

1-1-10534-9-1-0-0 419

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  1/97/217
 مورخ 1397/07/23 به صورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3 
واحد مسکونی با زیربناي کل  611.8 مترمربع صادر شده است. عملیات ساختمانی به اتمام 
:رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت  19.95 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59.85 مترمربع ( هر طبقه 19.95 مترمربع )-

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 160.45 مترمربع-
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید -

در همکف و طبقات به مساحت  3.23 مترمربع . ( همکف به مساحت 2.09 مترمربع و طبقات 
اول تا سوم به مساحت 1.14 مترمربع .( هر طبقه 0.38 مترمربع .))

اضافه بنا در زیر شیروانی به  سطح 39.59 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 37.44 -
مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

.سطح اشغال زمان پروانه 54.98 درصد و سطح اشغال موجود 64.85 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.کسري پارکینگ ندارد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد و 

.خالف جدیدي مشاهده نگردید
***********************************

الزم به توضیح است با توجه به اینکه تراس مشاعی ( بام تهرانی ) باالي 5 طبقه مجاز می 
باشد لذا مالک موظف است در محل تراس مذکور را تبدیل به شیروانی نماید و از جدول 

.کاربریها حذف می گردد
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 7642 مورخ 99/1/30 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 3 گانه ساختمان ، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
29,067,188(بیست و  نه میلیون و  شصت و  هفت هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت)  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 119.25  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/35989 تجدید 
نظر

قلی پور ك  
دوم  بن 

بست دوم

1-2-10488-169-1-0-0 420

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  بصورت سا ختما ن و یالئی دوبلکسی  با مساحت عرصه حدود 84 
متر مربع و زبربناي حدود 119.25متر مربع  که  قبال از فضاي پیلوت بسطح حدود 25 متر 

مربع بصورت آرایشگاه زنانه استفاده می شد که وضع موجود آرایشگاه زنانه جمع آوري شد 
داراي گزارش غیابی و راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 1/97/29190 مورخ 

1397/12/22 مبنی بر تخریب میباشد حالیه با توجه به پالن معماري ارائه شده داراي بناي 
بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 20 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1378/05/01)می 
باشد رعایت پارکینگ می گردد  به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/08/11 ملک 

فوق بمساحت 9.71 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 6متري حد غرب  قرار دارد با توجه 
به اینکه مساحت باقیمانده  عرصه به کسر عقب نشینی کمتر از 75 متر مربع می باشد کل 

بناي احداثی خارج تراکم است  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
داراي پنجره مشرف به پال ك همسایه در نیم طبقه در حد شرق می باشند و   ****

همچنین شیب سربندي دو طرفه بخشی از شیب سربندي  به سمت پالك همسایه و بخشی 
از سربندي داراي شیب سمت کوچه  می باشد مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 1399/03/10 درخصوص اعالم  بناي  *************
داخل تراکم و خارج تراکم ملک مذکور با توجه به اینکه مساحت با قیمانده عرصه به کسر 

عقب نشینی 74.29 متر مربع و کمتر از 75 متر مربع است  قابلیت تراکم گیري ندارد و برابر 
ضوابط کل بناي احداثی خارج تراکم می باشد مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-53120 

مورخ 99.04.03 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 
ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب 0.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 5,018,203(پنج میلیون و  هجده 
هزار و  دویست و  سه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 45.75  0.5
 

219375  , 1383 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/06/02 1/99/35991 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
کوچه 
هشتم 
شهید 
قنبري

1-1-10658-6-1-0-0 421

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت عرصه 49.50 مترمربع می باشد.از بابت یک باب خانه ویالیی 

به سطح 45.75 مترمربع و با قدمت سال 83 بالمانعی ارائه نگردید.سرویس بهداشتی در 
حیاط خلوت احداث گردیده و عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده است.با توجه به سطح 

.اعیان کال خارج تراکم میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/04/22 به سطح 2.76 مترمربع در تعریض بن 

.بست 6 متري واقع گردیده است
.مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-168208-1397 مورخ 97/09/02 
.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 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 با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 37,363,200(سی و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.24  0.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/35995 بدوي فلکه جهاد 
شهرك 

فرهنگیان 
خ توحید 
کوچه 22

1-2-10450-17-1-0-0 42
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط  متقاضی داراي  پروانه ساختمانی به شماره 1/96/204مورخ 
96/12/11 می باشد که به صورت 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بازیرشیروانی بصورت انباري 

 وتاسیسات
با  زیربناي کل 477/79 مترمربع بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی باتمام رسیده ودامنه سربندي بصورت ژاپنی با ارتفاع حدود 60 سانتیمتر 

اجرا ورعایت فضاي
سبز وفضاي باز وعرض معبر  گردیده ودرخصوص  تغییر جانمایی عرض حیاط خلوت از 2 به  

3 متر و خارج از طول 60%  بدون تغییر درزیربنا در همکف  به سطح 7/88 مترمربع ودر  
طبقات به سطح 23/64 مترمربع داراي

گزارش و سوابق برابر صورتجلسه مورخه 97/8/26 کمیسیون ماده صد می باشد  وبراین  
اساس براي آن گواهی عدم خالف بشماره 328400 مورخه 97/10/8 صادرگردیده . حال با 

عنایت به نقشه برداري
: تفکیک آپارتمان ارائه شده نسبت به زیربناي پروانه  داراي 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 5/56 مترمربع  -1
افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 16/68  مترمربع ( هرطبقه   -2

5/56  مترمربع ) . ضمنا` سطح اشغال مجاز همکف زمان صدور پروانه 55%   مورد استفاده به 
کسر راه پله 56/97% و

 . %تراکم طبقات  165%  مورد استفاده به کسر راه پله 171/67

همچنین  درزیرشیروانی بسطح 4/06  مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور 
   . گواهی پایانکار رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

42
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 66761 مورخ 99/4/19 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 3 گانه ساختمان ، ضرورتی 

بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,136,712(دو میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد و  دوازده)  ریال صادر 
و اعالم می گردد .

جریمه 97.4  0.1
 

219375  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/35997 بدوي بلوار قلی  
پور خ 

گلزاران 
کوچه 

  داودي

1-2-10756-137-1-0-0 42
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 7,338,094(هفت میلیون و  سیصد و  سی و  هشت هزار و  نود و  چهار)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 22.3  1.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/35997 بدوي بلوار قلی  
پور خ 

گلزاران 
کوچه 

  داودي

1-2-10756-137-1-0-0 42
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ 
یکبابخانه دوبلکس (خالی از سکنه) با قدمت حدود 17 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1382) و 

بمساحت عرصه 89/20 متر مربع که بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردیده
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 

پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 
12 مورخ 1399/02/22 بمساحت 13/60 متر مربع در تعریض معبر 6 و 10 متري و پخ دو گذر 

.قرار دارد
طبق پالن معماري ارائه شده زیربناي همکف بمساحت 89/20 متر مربع و نیم طبقه 30/50 

.متر مربع میباشد
%سطح اشغال مجاز 75% -سطح اشغال موجود 100

بناي داخل تراکم 97/40 متر مربع - بناي خارج از تراکم 22/30 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 22.13 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 148.48 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 1.28 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 
منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 

وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-77124 مورخ 99/05/07 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 2,401,862,400(دو میلیارد و  

چهارصد و  یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 238.28  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/29 1/99/36001 بدوي سعدي  
بلوارمعلم(پ

ور رجب) 
مهدیه

1-2-10506-7-1-0-0 42
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/16 مورخ 1398/03/02 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 524.78 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 22.13 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.39 مترمربع ( هر طبقه 22.13 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز ( طبقه چهارم ) به سطح 148.48 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.28 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.تاکنون زیر شیروانی و سربندي اجرا نگردیده است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 73.55% ...................... سطح اشغال استفاده شده  

86.43%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

42
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري، 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، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/05 1/99/36002 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 42
5

در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 66.26 متر مربع، با توجه به 
عدم اعتراض مالک، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,523,980,000(یک میلیارد و  پانصد و  
بیست و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 66.26  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

د رخصوص اضافه بناي همکف به مساحت 2.22 مترمربع و اضافه بناي طبقات اول و 
دوم، هر یک به مساحت 7.96 مترمربع، با توجه به عدم اعتراض مالک، راي بدوي 

مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 168,702,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  هفتصد و  دو هزار 

) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 18.14  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/36002 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد - 

کوي 
  فرهنگیان

1-2-10457-30-1-0-0 42
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/366 مورخ 1396/12/28 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام زیرشیروانی( انباري) در یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 289.52 مترمربع 
صادر شده  ، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و تبدیل 

:پیلوت به یک باب مغازه و به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد بر تراکم درهمکف به مساحت  2.22 مترمربع -1

احداث سایبان بصورت دال بتنی به جهت تامین یک باب پارکینگ در زیر آن به مساحت  -2
. 16.38 مترمربع

. تبدیل پیلوت به یکباب مغازه به مساحت 66.26 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 7.96 مترمربع-4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 7.96 مترمربع -5
.داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري از بابت احداث مغازه در پیلوت می باشد-6

الزم به ذکر است که در صورت تایید سایبان به جهت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ دوم 
تعلق نمی گیرد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان یک واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر 

.نیز تعلق می گیرد
الزم به ذکر است که به مساحت 1.20 مترمربع در همکف و به مساحت 2.40 مترمربع در 

.طبقات رعایت دو متر عرض حیاط خلوت حد شمالی نشده است
از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق جریمه و همچنین تخریب سایبان به مساحت 16.38 

مترمربع می باشد که متقاضی مبادرت به تخریب سایبان نموده و حالیه خالف جدیدي 
.مشاهده نشده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 26.27 مترمربع، احداث سایه بان به مساحت 
2.09 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 32.23 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 3.08 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3 
مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 158.43 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب 

نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-22816 مورخ 99/12/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,905,347,000(دو میلیارد و  نهصد و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل و  هفت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 289.56  3
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شهرك امام 

 علی

1-1-10280-75-1-0-0 42
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  150 مورخ  96/10/17 با زیر بناي کل  544.41 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري  
:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 26.27مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1
.(بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال استفاده شده 72.77 درصد می باشد

احداث سایبان متصل به سازه در محوطه 2 متر حیاط خلوت بسطح 2.09 متر مربع جهت  -2
تامین یک واحد پارکینگ مازاد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 96.69 مترمربع ( هر  -3
طبقه 32.23 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 158.43 متر مربع در طبقه چهارم -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 0.8 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.28 

.متر مربع ( هر طبقه 0.76 متر مربع ) که عرض باقیمانده راه پله 1.10 می باشد
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 3 متر مربع در زیر شیروانی -6

کاهش زیر شیروانی بسطح 0.71 متر مربع -7
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -8

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -9
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
***.در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف  به مساحت 9.79 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 

هر یک به مساحت 14.37 مترمربع، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 80.07 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 17.18 مترمربع، توسعه زیرشیروانی 

به مساحت 2.18 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 
معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,651,305,600(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سیصد و  پنج هزار و 

 ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 163.82  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/26 1/99/36007 تجدید 
نظر

گلسار 96-  
نرسیده به 
نیلوفر بن 
بست دوم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  196 مورخ 
97/07/10به صورت  5طبقه روي پیلوت در5 واحد مسکونی  با زیربناي کل 938.45 مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سربندي بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از 

:عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 49/96 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده  66.96 درصد میباشد
افزایش بنا در همکف بسطح 13.06 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح 14.37 مترمربع که جمعآ بسطح  57.48 مترمربع-
افزایش بنا درطبقه پنجم بسطح  80.07 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 2.78 مترمربع که -
جمعآ بسطح 11.12 مترمربع

کاهش راه پله و افزدون به فضاي  طبقه پنجم بسطح 3.28 مترمربع-
 عرض راه پله میانگین 3.25 متر-

 افزایش در زیرشیروانی بمقدار 2.18 مترمربع-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

با توجه به جانمایی پارکینگ هارعایت  پارکینگ میگردد لذا درهنگام صدور پایانکار و -
...آماده سازي پیلوت وامتحان عملی درمحل قابل به بررسی و تائید پارکینگ ها خواهد بود

..مشمول نما ومنظر میگردد-
عدم رعایت بخشی از عرض حیاط خلوت احداث سایبان بسطح3.37 مترمربع وکاهش از 2 -

متر به  1/04 متر قسمتی که بصورت سایبان پارکینگی (بطول 3.06 متر و بعرض 1.07 
..متر)میباشد

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
...مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

===================
========

گزارش فوق الذکر با توجه به نامه دبیرخانه و تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 98/34060
:..مورخ 98/12/14 بشرح ذیل اصلح میگردد

افزایش بنا در همکف بسطح 13.06 مترمربع ( که ازاین مقدار بسطح 3.37 مترمربع سایبان -
(در حیاط خلوت  (غیرهمگین

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 80.07 مترمربع که با توجه به اینکه در زمان پرونه طبقه -
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پنجم بصورت نیم طبقه بوده لذا افزایش بنا در طبقه مذکور نسبت به طبقات دیگر بیشتر 
..بوده است

..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
بابت موارد فوق داراي ******************************************

گزارش کارشناس قبلی بوده  همچنین با توجه به  نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد به 
شماره ش ر -67169-1399 مورخ 1399/04/31 اعالم شده با فرض اعاده سایبان وضعیت 

 کسري پارکینگ بررسی شود
طی بازدید انجام شده برابر تصویر پیوست اعالم می گردد سایبان احداثی بصورت دال بتنی 
از جنس سازه ساختمان  در ضلع شمالی حیاط خلوت بسطح 3.37 متر مربع  احداث شده 

است که در صورت حذف سایبان رعایت  5 واحد پارکینگ می گردد و کسري پارکینگ 
ندارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  ****************
1/99/36007 مورخ 1399/05/26 می باشد که در راي صادره در خصوص احداث سایبان 
داراي راي تخریب و در خصوص سایر موارد داراي راي مبنی بر جریمه می باشد سایبان 

تخریب نشده است در جدول کاربري زیربناي  سایبان بسطح 3.37 متر مربع حذف شده 
 است مراتب جهت محاسبه عوارض درآمدي تقدیم می گردد

طی بازدید مورخ 1399/07/29مالک  سایبان سمت حیاط خلوت  **************
بسطح   3.37متر مربع را تخریب  و اجراي حکم نمودند و زیربناي سایبان از جدول کاربریها 

 حذف شد مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده مراتب جهت  ***************

 به روز رسانی تقدیم می گردد
برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، ضمن نقض به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  390,398,400(سیصد و  نود میلیون 
و  سیصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 232.38  0.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903200556 مورخ 99/03/17 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 69078 مورخ 99/4/23 و نظریه 

تکمیلی به شماره 91273 مورخ 99/5/2 ، اصول بهداشتی و همجواري و همبادي با 
امالك مجاور 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 ضمن نقض ، 

مستندا به تبصره 2  ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 3 برابر ارزش 
معامالتی سال وقوع تخلف نسبت به مساحت 392.76 متر مربع بناي موضوع گزارش 
به مبلغ 3,959,020,800(سه میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  نه میلیون و  بیست هزار و  

هشتصد) 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 392.76  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی داراي سابقه ي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
ساختمانی احداثی داراي  پروانه ساختمانی با (ماده واحده) به شماره 521 مورخ 

1394/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  با زیر شیروانی، شامل 7 واحد مسکونی با 
.زیربناي 840.55 مترمربع می باشد

عملیات ساختمانی در حد اتمام  نازك کاري  و رو به اتمام میباشد که مالک  برخالف مدلول 
پروانه  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا مازاد بر سطح اشغال  و خارج طول 

:60% بشرح ذیل  میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 67.52 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 322.28 مترمربع (هر طبقه بسطح 80.57  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 2.96 مترمربع  -
(هر طبقه 0.74 مترمربع )

. در هنگام صدور پروانه به سطح 232.38 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند -
 کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 4 واحد -

کاهش بنا در زیرشیروانی بدلیل حذف سه باب انباري در زیرشیروانی  و انتقال آنها به  -
 همکف بسطح 48.68 مترمربع

در خصوص پارکینگ هاي تامین شده در صورت بازگشایی خیابان حد غرب  تا زمان  -
پایانکار - با توجه به افزایش عرض درب هاي غرب و تامین یک پارك حاشیه اي بالمانع می 

. باشد
 رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

برابر خط پروژه 11-98/02/09 ملک در مسیر قرار دارد که با توجه به استفاده از ماده  -*-
 . واحده بالمانع می باشد

. تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند
********************************************************

در پاسخ به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد ، ملک فوق داراي اظهار نظر کارشناس 
رسمی دادگستري مهندس حاجی قلی زاده بشماره 99/043 مورخ 1399/03/03 مبنی بر 

اعالم اضافه بنا بسطح 341.12 مترمربع می باشد که ایشان اشتباها اضافه بنا را با کاهش بنا 
 . در زیرشیروانی  جمع جبري نموده  و از مجموع اضافه بنا ها کسر نموده اند

از اینرو داراي اضافه بنا در همکف و طبقات  بسطح 389.80 مترمربع و کاهش سطح راه پله 
و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 2.96 مترمربع می باشد ضمنا در زمان صدور 

پروانه بسطح 232.38 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند که طبق ضوابط ، در 
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 .  صورت تخلف به کمیسیون گزارش می گردد
. بنا بر این کل تخلفات 625.14 مترمربع می باشد

. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و سه واحد در حال بهره برداریست
برابر اسناد ارائه شده از ششدانگ سند کل ،  1.5دانگ خانم فلیحی مامودان و 4.5 دانگ در 

. ید سازندگان ، آقایان محمدحسین پیوند زاده و حمید جوکار می باشد
ضمنا برابر مبایعه نامه هاي پیوست طبقه اول به خانم مونا دبیري شال و طبقه سوم به آقاي 
محمد علی ربیعی و طبقه چهارم  به آقاي مرتضی دست یار واگذار گردیده که در حال بهره 

 . برداري است
 .مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
62,608,000(شصت و  دو میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 12.04  4
 

1300000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/36022 تجدید 
نظر

حسین آباد  
خ شهید 
حبیب 

 پوررجب

1-2-10222-40-1-0-0 42
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده  یکباب مغازه از یکباب ساختمان 4.5 طبقه  برابر سند تفکیکی و پایانکار 
صادره مساحت مغازه 19.29 متر مربع و بالکن تجاري بسطح  6.11 متر مربع قطعه اول 

تفکیکی  که براي  ساختمان مذکور  پروانه تجاري - مسکونی به شماره 510 مورخ 
1390/12/27 به صورت 3 طبقه روي مغازه و بالکن در حد 1/3 با زیر بناي 718.25 مترمربع  
و  پایانکار  بشماره 208728 مورخ 1395/12/22بصورت چهار طبقه روي یکباب مغازه داراي 
بالکن با زیربناي 671.62 متر مربع  صادر شده است  وضع موجود مالک مغازه پس از دریافت 

سند تفکیکی  در سال 1396  بدون مجوز و خالفساز  بالکن تجاري را توسعه دادند برابر 
نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت مغازه 19.29 متر مربع و مساحت بالکن 

تجاري سراسري با احتساب حفره راه پله جز زیربنا  بسطح 18.15 متر مربع  می باشد فعالیت 
شغلی  مغازه  چاپ تبلیغات  فاقد  تابلوي تبلیغا تی است لذا  داراي اضافه بنا در بالکن 

تجاري بسطح 12.04 متر مربع با قدمت حدود سه سال  می باشد داراي گزارش غیابی می 
باشد در خصوص تصمیم کمیسیون شعبه 5 مبنی بر مالکیت قطعات تفکیکی اعالم میگردد
مالک مغازه خانم ناز مار ملکی  2- مالک آپارتمان طبقه اول بنیامین فدائی 3- آپارتمان  -1

طبقه دوم خانم نرجس فدائی 4- آپارتمان طبقه سوم ابراهیم فدائی 5- آپارتمان طبقه 
 چهارم ایرج فدائی میباشد

 مراتب  با توجه به تصمیم کمیسیون جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

477,920,000(چهارصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال  تائید و 
استوار میگردد.

جریمه 59.74  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/06/01 1/99/36033 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهر ك امام 

  علی

1-1-10280-189-1-0-0 430

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 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 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 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 

18,748,800(هجده میلیون و  هفتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال  تائید و 
استوار میگردد.

جریمه 1.86  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 207 مورخ 1394/11/10 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی و 
1 باب مغازه کالً با زیر بناي 634.5 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
:کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1396/09/27 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 29.22 مترمربع -
توسعه بناي تجاري به صورت تبدیل قسمتی از پیلوت به سطح 42.23 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 87.66 مترمربع ( هر طبقه 29.22 مترمربع ) -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 46.02 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 16.8مترمربع  -

به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
توسعه زیر شیروانی به سطح 13.2 مترمربع ( با توجه به احداث انباري بیش از 5 مترمربع  -

به سطح 20.48 مترمربع که به سطح 15.48 مترمربع مشمول تراکم جهت محاسبات درآمدي 
می باشد )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.2 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.28 

متر مربع ( هر طبقه 0.57 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 19.20متر مربع ( تبصره 7) -

داراي 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. ( در زمان پروانه 1 واحد کسري پارکینگ 
تجاري محاسبه گردیده است)

*********************************************************
********************************************

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و  مالک در ادامه کار و به استناد آخرین نقشه 
:برداري ارائه شده اقدام به تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل نمودند

احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ در همکف به سطح 15.16 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به دو باب مغازه به سطح 59.74 مترمربع -

احداث یک باب مغازه جدید به سطح 16.86 مترمربع -
الزم به توضیح است با توجه به احداث 3 باب مغازه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري 

بوده که مالک 2 واحد کسري پارکینگ را در مراحل قبلی پرداخت نموده و حالیه داراي یک 
.واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

 توسعه انباري زیرشیروانی به سطح 1.86 مترمربع -
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 66135 مورخ 1399/04/19 الزم به 
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیح است ، با فرض اعاده سایبان داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد. 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث نگهبانی و راه پله با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 

ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
620,222,400(ششصد و  بیست میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 61.53  3
 

3360000  , 1399 احداث بناي جداساز 1399/06/05 1/99/36037 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 431

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبال` بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26784 مورخ 1397/08/26 و پرونده  

.مختومه میباشند
: همچنین بابت

اضافه بناي همزمانساز در زیرزمین بمساحت 0/68 متر مربع ******
کاهش بنا در همکف با احتساب فضاي رمپ بمساحت 10/14 متر مربع ******

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 27/22 متر مربع (هر طبقه 13/61 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 172/78 متر مربع (هر طبقه 86/39 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 113/66 متر مربع (بمساحت 27/27 بدلیل عدم  ******

رعایت عقب سازي)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 26/24 متر مربع ******

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 39/91 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 26/24 متر مربع از آن در قسمت توسعه بنا 

لحاظ گردیده است.(مساحت باقیمانده 13/67 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 538/79 متر مربع بدلیل استفاده از سقف  ******

تراکم اعطایی
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 25 واحد به 29 واحد مسکونی ******

 و تعداد یکواحد کسري پارکینگ
 داراي رأي بدوي بشماره 1/98/29707 مورخ 1398/05/08 و

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 38/03 متر مربع بصورت احداث سایبان در محوطه /***
 جهت تأمین پارکینگ

اضافه بنا در همکف بمساحت 61/53 متر مربع (قسمتی بصورت احداث نگهبانی در  /***
حیاط جنوبی بمساحت 29/26 متر مربع - بمساحت 32/27 متر مربع بصورت احداث راه پله 
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در حیاط)
توضیح اینکه مساحت طبقات بمیزان 0/05 متر مربع و زیرشیروانی بمیزان 1/13 متر مربع 

.کاهش یافته است
%سطح اشغال مجاز در زیرزمین (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 68/88

%سطح اشغال مجاز در همکف (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 69/90
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36037 مورخ 1399/06/05 (بابت احداث 

سایبان در محوطه بمساحت 38/03 متر مربع مبنی بر قلع بنا و باقی موارد محکوم به 
.جریمه) میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به برچیدن سربندي سایبان در محوطه 
.نموده اند

**************
حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک مجددا` اقدام به احداث سایبان در محوطه بمساحت 

.38/03 متر مربع (زیرزمین) جهت تأمین پارکینگ نموده اند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 83,512,800(هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  هشتصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 16.57  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 1/99/36045 بدوي کوي 
فالحتی- 

انتهاي 
کوچه 

هجدهم- 
پشت 

مجتمع 
آزادگان - 

کوچه 
وحدت

1-2-10346-33-1-0-0 43
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 156 مورخ 1396/10/21 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر 

بناي کل 478 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 333023 مورخ 1397/04/24 در 
مرحله اسکلت ( فاقد خالف ) صادر گردیده است. مجدداً در مرحله سفت کاري و از بابت 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 2.42 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 52.63 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.58 مترمربع ( هر طبقه 1.86 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.39 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.44 متر مربع ( هر طبقه 0.48 
متر مربع )

توسعه زیر شیروانی به سطح 13.93 مترمربع -
با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 13.80  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت گردیده است
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 
اعاده تجاري به وضع سابق و مابقی جریمه بوده که اجراي حکم گردیده و پرونده مختومه 

.گردیده است
***********************************

حال عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 0.15 مترمربع -
توسعه زیرشیروانی به سطح 13.45 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 30.37  -
مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 13.80 مترمربع قبالً پرداخت شده و به 

سطح 13.45 مترمربع در توسعه بند فوق لحاظ شده و مابه التفاوت به سطح 3.12 مترمربع 
.می باشد

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -
.باشد

درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.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 با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,910,580,000(یک میلیارد و  نهصد و  ده میلیون و  پانصد و  هشتاد 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 227.45  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/18 1/99/36049 بدوي طالقانی 
نیکمرام  
نسترن

1-2-10077-55-1-0-0 43
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 126 مورخ 
98/05/24 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 734.14 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
 .اقدام به احداث نموده است

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و قالب بندي ستونهاي طبقه 4 می باشد و با توجه 
:به نقشه برداري ارائه شده  تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز65.54 % ---------- مورد استفاده 87.48 -
اضافه بنا در همکف به سطح 45.49 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 181.96  مترمربع ( هر طبقه  45.49  -
مترمربع )

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به اینکه دلیلی از سوي مالک مبنی بر ارجاع امر به هیات کارشناسی 5نفره 
ارائه نشده و نظریه هیات سه نفره مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد لذا 

ضمن رد اعتراض مالک به نظریه کارشناسان سه نفره،به موجب نظریه شماره 86595 
مورخ 99/05/24 مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 77.436.400.000  ریال، به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 15,487,280,000(پانزده میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  هفت 

میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1575.91  0
 

3360000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/06/01 1/99/36054 بدوي بلوار شهید  
قلی پور - 

جنب 
بیمارستان 

 پارس

1-2-10365-97-1-0-0 43
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 5,880,000,000(پنج میلیارد و  هشتصد و  هشتاد میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 875  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی درمرحله نازك کاري که داراي 
اصالح پروانه به شماره 448 مورخ 1394/12/28 و بصورت چهار طبقه مسکونی در چهار 

واحد و به انضام یکباب مغازه به همراه بالکن در حد یک سوم و به انضمام زیرشیروانی(انباري 
) و با زیر بناي کلی 1145.53 مترمربع وعدم خالفی بشماره 280708 مورخ 96/10/17 
..بازیربناي 1811.97 مترمربع دریک واحد تجاري ودوواحد مسکونی صادرگردیده است

حالیه مالک درخواست صدور پایانکار راداشته که با توجه به نقشه برداري ارائه شده به تائید 
نظام مهندسی و ممهور به مهر مهندس نقشه بردارداراي افزایش بناي تجاري و تبدیل 

:مسکونی به تجاري به شرح زیر می باشد
 تبدیل پیلوت -پارکینگ به تجاري بمساحت 281.56 مترمربع -

 تبدیل واحد مسکونی به تجاري (بالکن تجاري) در طبقعه اول بمساحت 288.89 مترمربع -
تبدیل واحد هاي مسکونی در طبقه دوم و سوم به تجاري هرکدام بسطح 490.89مترمربع  -

که جمعا بسطح 981.78 مترمربع
توسعه در زیرشیروانی (راه پله و اتاقک آسانسور)بسطح 23.68 مترمربع -

. حذف انباري در زیرشیروانی  بسطح18.24  مترمربع -
با توجه به ضوابط جاري پارکینگی (هر50مترمربع) نیاز به 36 واحد پارکینگ تجاري بوده  -
که با توجه به یک واحد پارکینگ تایمن شده  لذا حالیه داراي 35 واحد کسري پارکینگ 

 ..تجاري تعلق میگردد
.طبق اصالح پروانه ، فاقد تراکم اعطائی زمان پروانه می باشد -

------
..عملیات باقیمانده ساختمانی باتمام رسیده و کل ملک بصورت تجاري مورد استفاده میگردد

.مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم می گردد

43
4

باتوجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و  محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع 
بنا، به موجب نظریه شماره 78794 مورخ 99/5/2کارشناس رسمی دادگستري 

منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 24/848/040/000 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 4,969,608,000(چهار میلیارد و  
نهصد و  شصت و  نه میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 270.83  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/27 1/99/36055 رسیدگ
ي 

 مجدد

طالقانی   
مستوفی

1-2-10003-178-1-0-0 43
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/27 1/99/36055 رسیدگ
ي 

 مجدد

طالقانی   
مستوفی

1-2-10003-178-1-0-0 43
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/300 مورخ  97/10/09 با زیر بناي کل  156.37 مترمربع  بصورت همکف و در 3 
باب تجاري فاقد بالکن صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده که 

:به استناد نقشه برداري تفکیکی  ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه تجاري  بسطح 91.61 متر مربع ضمناً سطح اشعال مجاز 60 درصد بوده و سطح  -1

.اشعال مورد استفاده 100 درصد می باشد
 تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 26.02 متر مربع  -2

 تبدیل 3 باب مغازه  به 6 باب مغازه -3
احداث بالکن تجاري براي 6 باب مغازه جمعاً بسطح 150.20 متر مربع ( با احتساب حفره  -4

راه پله)
با توجه به احداث 6 باب مغازه و در نظر گرفته مساحت بالکن ها در مجموع 6 واحد  -5

پارکینگ مورد نیاز بوده که یک واحد در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و داراي 5 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 2,292,091,200(دو میلیارد و  دویست و  نود و  دو میلیون و  نود و  یک هزار و 

 دویست) ریال تأیید می گردد.

جریمه 227.39  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/36059 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري  - 

کوچه استاد 
معین

1-1-10235-10-1-0-0 43
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/05 1/99/36059 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري  - 

کوچه استاد 
معین

1-1-10235-10-1-0-0 43
6

در خصوص اعتراض مالک  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 ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه هیات کارشناسی شماره 78470  مورخ 
99/05/04  ارزش سرقفلی به مبلغ 5.511.000.000  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 1,102,200,000(یک میلیارد و  یکصد و  دو میلیون و  دویست 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 36.74  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/360  مورخ 1397/12/04 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 777.50 مترمربع صادر شده  و  
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم و  به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 42.64 مترمربع -1
. احداث یکباب مغازه در پیلوت به مساحت 36.74 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42.64 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 42.64 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 42.64 مترمربع -5

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 42.64 مترمربع- 6
 اضافه بنا در زیر شیروانی  به مساحت 7.93مترمربع -7

 بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت  6.26مترمربع -8
با توجه به اظهار نظر مالک در مورد تخصیص پارکینگ هاي تامین شده به واحد هاي 

مسکونی و با توجه به احداث یک باب مغازه ، حالیه یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق 
.می گیرد

.سطح اشغال زمان صدور پروانه 64.27  و سطح اشغال موجود 83.29 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
 

گزارش فوق صرفا جهت به روز رسانی و با توجه به اینکه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده 
.است مراتب جهت هرگونه دستور بحضور تقدیم می گردد

43
6

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مفاد نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 77097 مورخ 98/5/7 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري که 

اساس حکم بدوي صادره از این شعبه بوده ، تخلفی از سوي مالک بنظر نرسیده لذا 
مراتب حکم به رد شکایت شهرداري صادر و اعالم نظر میگردد . 

ردتخلف 4.75  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/10 1/99/36083 اصالح
ي 

بدوي

علی اباد  
هاشمی بهار

1-2-10166-11-1-0-0 43
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  96
مورخ89/04/14 به صورت  3طبقه روي پیلوت در3واحد مسکونی  با زیر بناي کل 367.15 

مترمربع و داراي پایانکار ساختمانی بشماره 127823مورخ 91/01/16و نیز داراي پروانه 
..توسعه بنا بشماره 108 مورخ96/08/15 با زیربناي 546.35 مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده توسط مالک داراي افزایش 
:بناي همزمانساز درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا همزماسازدر همکف به سطح 1.61 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1.61 مترمربع که جمعآ بسطح  3.22 مترمربع-
 کاهش زیربنا در طبقه سوم بسطح 1.98مترمربع-

 کاهش زیربنا در طبقه چهارم بسطح 2.02مترمربع--
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
الزم بذکراست گزارش فوق الذکر توسعه بنا قید شده بصورت اشتباه محاسباتی در هنگام 

صدور پروانه توسعه بنا بوده در حین انجام عملیات ساختمانی  براساس نقشه هاي موجود در 
پرئنده فنی بوده و نیز درطبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف (بام تهرانی) بصورت 

اختصاصی مورد استفاده قرار میگردد. که در پایانکار وپروانه توسعه بنا جزء زیربنا محسوب 
..شده لیکن در سند مالکیت طبقه سوم وچهارم (دوبلکسی)قید نشده است

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
=====================

====
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به کمیسیون ماده صد با توجه به موارد ذکر 
شده داشته که براساس نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد و راي کمیسیون بشماره 105173 

مورخ 98/06/17 اعضاي محترم کمیسیون موارد فوق را قابل طرح در کمیسیون ندانسته 
.اند....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

43
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 234,964,800(دویست و  سی و 
 چهار میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 46.62  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/36084 بدوي علی آباد   
عنبري

1-2-10193-64-1-0-0 43
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/319 مورخ  96/12/28  و اصالح پروانه مورخ 97/12/25 با زیر بناي کل  

592.88 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده،  داراي تخلفات به شرح زیر است
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 2.94 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 62 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 63.8
. درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 11.76 مترمربع ( هر  -2
طبقه 2.94 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 4.1 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

10.52 متر مربع ( هر طبقه 2.63 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 4.02 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 13.28 متر مربع -5
تعداد واحد ها از 2 واحد بصورت دوبلکسی به 4 واحد تبدیل یافته که داراي یک واحد  -6

کسري پارکینگ می باشد
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -7

ضمناً کل خالف صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، 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 465,000,000(چهارصد و  
شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/04 1/99/36085 بدوي پیچ سعدي  
 کوچه 

یوسف زاده

1-2-10305-12-1-0-0 43
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي تجاري در همکف و توسعه بالکن تجاري جمعا به مساحت 106.36 

متر مربع راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
989,148,000(نهصد و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 106.36  3
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((( داراي پروانه شماره 462 مورخ 1394/12/27 و اصالح پروانه مورخ 1398/03/25 بصورت 

2 باب مغازه بهمراه بالکن بهمراه پارکینگ با زیربناي 174/45 متر مربع صادر گردیده که 
: عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت بوده و بابت

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 20/63 متر مربع-1
 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 4/55 متر مربع بصورت تبدیل راهرو به مغازه-2

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 12/50 متر مربع بصورت تبدیل پارکینگ به مغازه-3
توسعه بالکن بمساحت 81/18 متر مربع (به کسر حفره راه پله) -4

تعداد 4 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به پرداخت عوارض یکواحد  -5
.کسري پارکینگ تعداد 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36362 مورخ 1399/06/24 (بابت تبدیل 
پارکینگ به تجاري بمساحت 12/50 متر مربع رأي اعاده به وضع سابق و کسري یکواحد 

.پارکینگ منتفی و باقی موارد محکوم به جریمه ) میباشند
توضیح اینکه وضع موجود مالک از بابت اجراي حکم نسبت به تأمین یکواحد پارکینگ 

بهمراه راهرو مجموعا` بمساحت 16/07 متر مربع در حد غرب اقدام نموده اند.)))
*******************

طی بازدید بعمل آمده مالک مجددا` اقدام به تبدیل پارکینگ و راهرو بمساحت 16/07 متر 
.مربع به تجاري نموده اند

.همچنین داراي توسعه بناي بالکن بمساحت 3/44 متر مربع میباشند
.ضمنا` تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

43
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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 12.36مترمربع، 

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید به مساحت 8.7 مترمربع در هر طبقه، تبدیل راه 
پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 1.21 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 644,700,000(ششصد و 
 چهل و  چهار میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.75  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/36086 بدوي بیستون  
طالقانی 

احساندوس
ت

1-2-10372-24-1-0-0 440

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف چهارم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/290 مورخ 98/10/12 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 635.38 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 12.36مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.40 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 37.08 مترمربع (هر طبقه 12.36مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 0.81  -4

مترمربع (هر طبقه 0.27 مترمربع)
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 26.10 مترمربع (هر  -5

طبقه 8.70 مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 26.87 مترمربع

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
سطح اشغال مجاز پروانه 73.84 درصد (بدون احتساب تراس آفتابگیر) و سطح اشغال  

.موجود 85.08 درصد میباشد
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

440

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي مجید نوروز زاده  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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

176,870,400(یکصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 13.16  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/02 1/99/36088 بدوي پیچ سعدي  
 کهنسال

1-1-10315-2-1-0-0 441

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 403,200(چهارصد و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.  0.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/36088 بدوي پیچ سعدي  
 کهنسال

1-1-10315-2-1-0-0 441

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 415مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي یک باب مغازه داراي بالکن شامل 3 واحد مسکونی کالً با 

. زیر بناي 461.31 مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و باستناد نقشه برداري ارائه شده  داراي مغایرت هاي 

: ذیل نسبت به عدم خالف صادره بشرح ذیل می باشد
 اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 0.06 مترمربع -

 توسعه ي بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت بسطح 5.19 مترمربع -
اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول تا سوم بسطح 0.18 مترمربع (هر طبقه 0.06مترمربع  -

(
 کاهش بنا در نیم طبقه بسطح 5.90 مترمربع -

توسعه ي بالکن تجاري با توجه به حذف انباري و تبدیل آن به تجاري بسطح 7.97مترمربع -
 

 کاهش سطح راه پله تا بام بسطح 0.91مترمربع
طبق ضوابط پروانه ، تجاري پارکینگ نیاز ندارد و رعایت 2 پارکینگ براي سه واحد مسکونی 

 . می گردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص اضافه بناها بصورت 1 طبقه مازاد و بالکن تجاري ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

2,384,768,000(دو میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 192.32  4
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/04 1/99/36093 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
 فازدوم

1-2-10288-13-1-0-0 44
2

بدیهی است با اجراي حکم اعاده به وضع پروانه در خصوص افزایش تعداد واحدها 
موضوع کسري پارکینگ ، منتفی می گردد . 

ردتخلف 125  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/351مورخ 97/11/29 بصورت یک باب مغازه به سطح 81.20 

مترمربع و پارکینگ به سطح 15 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
:بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
حذف پارکینگ و توسعه تجاري درهمکف به سطح 12.79 مترمربع -1

رواق اجرا نگردیده و سطح آن به بناي مفید تجاري افزوده شده است .الزم به ذکر است در 
نقشه هاي زمان پروانه و مفاد پروانه صادره نیز رواق لحاظ نگردیده بود. مساحت قابل اجرا 

.مطابق طرح تفصیلی حدود 29.90 مترمربع میباشد
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت بالکن هاي تجاري جمعا به سطح 96.16 -2

مترمربع
احداث یک طبقه مازاد دیگر به سطح 96.16 مترمربع (با دسترسی اختصاصی اولین مغازه  -3

.از حد شمال) که از این مقدار 71.59 مترمربع تراس غیرمسقف اختصاصی میباشد
افزایش واحدهاي تجاري از یک به 4 واحد که بر این اساس نیاز به تامین 6 واحد  -4

پارکینگ بوده و با توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد پارکینگ در زمان پروانه ، 5 
.واحد کسري پارکینگ دارد

.سطح اشغال مجاز پروانه 98.46 درصد و سطح اشغال موجود 96.20 درصد میباشد 
--------------------

نتایج حاصل از جلسه کارگروه فنی منطقه در خصوص موضوع عدم اجراي رواق به شرح  
:ذیل میباشد

با توجه به توضیحات دفترچه مالك عمل مناطق پنج گانه (دفترچه همسانسازي سال 93) "
.اجراي رواق در ساختمان هاي محدوده خیابان معلم الزامی میباشد

 .در طرح تفصیلی جدید (ابالغ شده مورخ 94/09/25) اشاره اي به این موضوع نشده است
پروانه ساختمانی براي پالك موصوف براساس طرح تفصیلی جدید بدون درنظر گرفتن رواق 

.صادر گردیده است
برابر نامه به شماره ش ر-121859-1398 مورخ 98/07/09 معاونت محترم شهرسازي و 
معماري مجددا موضوع الزامی بودن اجراي رواق تاکید شده که این موضوع به مالک طی 

اخطار به شماره ش ر-122308-1398 مورخ 98/07/10 اعالم گردید. مالک بدون توجه به 
اخطار مذکور از اجراي آن امتناع ورزیده و اقدام به دیوارچینی بدون اجراي رواق نموده 

".است
------------

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد درصورت اعاده همکف به وضع پروانه بدون اجراي رواق 

44
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



(یک باب مغازه به سطح 81.20 مترمربع بانضمام پارکینگ به سطح 15 مترمربع) و همچنین 
درصورت ابقاء بالکن در طبقه اول تا مساحت 83.37 مترمربع و حذف طبقه دوم، 3 واحد 

پارکینگ مورد نیاز است که با توجه به پرداخت عوارض درآمدي یک واحد پارکینگ در زمان 
صدور پروانه و در صورت تامین یک واحد پارکینگ مطابق نقشه هاي پروانه، یک واحد 

.کسري پارکینگ خواهد داشت
------------

از بابت تبدیل یک باب به 4 باب مغازه و حذف پارکینگ کمیسیون ماده صد راي اعاده به 
وضع پروانه و از بابت طبقات مازاد راي به جریمه صادر نموده که بر این اساس داراي 3 واحد 

.کسري پارکینگ خواهد بود لیکن در راي کمیسیون این موضوع لحاظ نگردیده است
حالیه مالک مبادرت به تخریب قسمتی دیوار بین مغازه ها نموده به گونه اي که در وضع 

موجود دو باب مغازه وجود دارد. راه پله هاي متصل به بالکنها کمکان باقی مانده و پارکینگ 
.مطابق نقشه هاي پروانه تامین نشده و اجراي حکم نگردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 

بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 20.06 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 149.68 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 

9.3 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و 
توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,411,337,600(دو میلیارد 
و  چهارصد و  یازده میلیون و  سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید 

می گردد.

جریمه 239.22  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/36097 تجدید 
نظر

گلسار   
انتهاي خ 
126  ك 

وصال  ك 
بستان

1-1-10801-8-1-0-0 44
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/567 مورخ  97/12/29 با زیر بناي کل  569.04 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:.کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 20.06 مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1
.73.61 درصد بوده و مورد استفاده 85 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 60.18 مترمربع ( هر  -2
طبقه 20.06 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 149.68 متر مربع -3
توسعه زیر شیروانی بسطح 9.3 متر مربع -4

رعایت پارکینگ می گردد  -5
.رعات فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6

 .جهت کنترل رعایت عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 99/2/8 بسطح 5.71 متر مربع از عرصه و اعیان از حد  ***
غرب در تعریض کوچه 10 متري قرار گرفته که با توجه به بررسی نقشه زمان صدور پروانه 

ظاهرا در زمان صدور پروانه به همین شکل صادر گردیده و عمق عقب نشینی اعالم شده به 
.مالک رعایت گردیده است

44
3

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  1/5 به 0/75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

285,672,750(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 122.87  0.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 1/99/36100 تجدید 
نظر

پستک-کو
چه 25

-فرعی 10

1-1-10183-806-1-0-0 44
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، 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 1/5 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/01 1/99/36100 تجدید 
نظر

پستک-کو
چه 25

-فرعی 10

1-1-10183-806-1-0-0 44
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 73.5 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی که عملیات 

ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

احداث بنا در همکف به سطح 62.74 مترمربع -
 احداث بنا در طبقه اول به سطح  60.13 مترمربع -
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

 عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت 
.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن حدود 7 سال ( 1392 ) می باشد

.برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري ، ملک فوق فاقد سند رسمی و طراحی معبر می باشد
.ضمناً با توجه به متراژ زمین ( کمتر از حد نصاب ) کالً خارج تراکم می باشد

.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 44,000,000(چهل و  چهار میلیون )  ریال تائید و استوار 
میگردد.

جریمه 259.55  0
 

220000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1399/06/02 1/99/36104 تجدید 
نظر

میدان 
 فرزانه

1-1-10507-173-1-0-0 44
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 44,000,000(چهل و  چهار میلیون )  ریال تائید و استوار 
میگردد.

جریمه 100  2
 

220000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/02 1/99/36104 تجدید 
نظر

میدان 
 فرزانه

1-1-10507-173-1-0-0 44
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان موردنظر طبق سند به صورت یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه 
و یک باب ساختمان نگهبانی به مساحت 255.20مترمربع قطعه دوم تفکیکی می باشد 

. .داراي بالمانع بشماره 1/33/8789-76/06/02 می باشد
حالیه در وضع موجود ساختمان نکهبانی موجود نیست و فقط  ساختمان دو اشکوبه در محل 
موجود و بصورت بانک صادرات در حال بهره برداري است .داراي مجوز تعمیرات داخلی در 

حد نماسازي و کفسازي و رنگ آمیزي و محوطه سازي به پیوست بشماره 
. 1/44/45964-84/01/25 نیز می باشد

 با توجه به تبدیل بنا به بانک سوابقی در سیستم موجود نمی باشد بنا بر این
بسطح 259.55 مترمربع بناي تبدیلی از مسکونی به بانک  دارند که مشمول 4 باب کسري 

. پارکینگ طبق ضوابط قدیم می گردد
. باستناد خط پروژه 11-98/10/28 فاقد عقب نشینی است

. ضمنا در طرح قدیم کاربري ملک مسکونی و در طرح جاري به اداري تغییر یافته است
.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 (اول الی سوم ) با ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 940,800,000(نهصد و  چهل میلیون و  هشتصد هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 112  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/11 1/99/36106 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی-بو
ستان 21

1-1-10463-7-1-0-0 44
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/433 مورخ  97/12/23 با زیر بناي کل  620.85 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سقف چهارم می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 28 مترمربع که  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 87.5 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 84 مترمربع ( هر  -2

طبقه 28 متر مربع)
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -3

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 92989 مورح 99/5/22 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش در  ***
.مرحله سقف چهارم اصالح گردید

44
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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 1,270,977,000(یک میلیارد و  دویست و  هفتاد میلیون و  نهصد و  
هفتاد و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.78  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/36110 تجدید 
نظر

چمارسرا  
نرسیده به 
داناي علی 
نبش ك پیر

1-2-10375-188-1-0-0 44
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با توجه به ابقا سایبان ، موضوع کسري پارکینگ منتفی میباشد. ردتخلف 25  2.5
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 10 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 10 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 269 مورخ 
97/09/08 به صورت 5 طبقه روي پیلوت و یک باب مغازه شامل 5  واحد مسکونی و انباري 

در زیرشیروانی  کالً با زیر بناي 1187.36  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
 ، خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده

در مرحله  اجراي اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 
: داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز64.24% ---------- مورد استفاده 71.23 -
اضافه بناي مسکونی  در همکف به سطح 31.22 مترمربع که از این مقدار بسطح 9.30 -

مترمربع احداث بارانداز همگن جهت تامین یک پارکینگ و بسطح 2.17 مترمربع سرویس 
. جداساز در حیاط می باشد

با توجه به حذف مغازه مجاز در پروانه در بر کوچه 8 متري مالک اقدام به احداث مغازه  -
بسطح 7.89 مترمربع در بر خیابان اصلی 30 متري نموده است . توضیح اینکه بر تجاري 

 . احداثی با توجه به شکل عرصه 1.65  متر است
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح  85.05 مترمربع ( هر طبقه  17.01مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.16مترمربع و در مجموع  -

 طبقات 1تا 5 بسطح 33.35 مترمربع
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 10 واحد  مسکونی -

در صورت ابقاي سایبان رعایت 10باب پارکینگ طبق نقشه خواهد شد و در صورت عدم  -
.ابقاي آن یک باب کسري پارکینگ مسکونی  خواهد داشت (ق 9)

کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به افزایش تعداد انباري از 5 به 10 باب بسطح 0.55  -
 مترمربع

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
با توجه به اینکه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت است هر گونه مغایرت در پارکینگ 

. هاي جانمایی شده در زمان تکمیل ساختمان متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
*********************************************************

**
پس از گزارش فوق برابر آراي کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات داراي 
راي جریمه و از بابت مغازه احداثی جداساز داراي راي تخریب می باشد که حالیه طی بازدید 

 بعمل آمده مالک راسا` اقدام به تخریب مغازه فوق نموده  و
 .درخواست مختومه نمودن پرونده خالف و صدور گواهی عدم خالف را دارند

44
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. ضمنا ` عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
.مراتب جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 9.76 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم، هر طبقه به مساحت 14.3مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت  
12.91 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 536,726,400(پانصد و  سی و  شش میلیون و  هفتصد و  
بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.87  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/36115 بدوي علی اباد خ  
هاشمی - 
کوچه 13 

نبوت4

1-2-10183-116-1-0-0 44
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 141مورخ 
96/09/30 و اصالح پروانه به شماره 325458 مورخ 97/07/29 می باشد که با استفاده از 

یک طبقه و66% تراکم تشویقی تجمیعی  به صورت 4 طبقه بر روي
پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1344/01مترمربع   

صادرگردیده ودر مرحله پی کنی داراي اعالم شروع عملیات  برابر درخواست شماره 
 341247 مورخه 97/8/19 درج درپرونده می باشد . عملیات

 : ساختمانی باتمام رسیده  وبرابر نقشه برداري تفکیک آپارتمان ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد بر سطح اشغال مجاز درهمکف بسطح 9/76  مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 57/2 مترمربع  ( هرطبقه  -2
 . 14/3  مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در یکواحد مسکونی   -3
بسطح 101/42  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 73/17  مترمربع افزایش بناي مازاد برتراکم 

 وبسطح 28/25  مترمربع بناي تبدیلی زیرشیروانی به بناي
 . مسکونی مازاد برتراکم می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 8 واحد مسکونی به 9 واحد مسکونی وبا توجه به عدم  -4
دسترسی مناسب براي پارکینگ شماره 3 کسري یکواحد پارکینگ مسکونی وهمچنین 

کسري 29/09  مترمربع فضاي باز دارند . شایان ذکر است که پس از
اجراي کف سازي وآزمایش عملی چنانچه امکان دسترسی وجود داشته باشد کسري  

 . پارکینگ آن مجددا` قابل بررسی خواهد بود
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 0/79   -5

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 12/12    -6

 . مترمربع ( هرطبقه 3/03 مترمربع )

توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 55%  مورد استفاده به کسر راه پله زمان صدور 
پروانه  59/12 % وتراکم طبقات 231%   مورد استقاده به کسر راه پله زمان صدور پروانه  

260/51%  .
 .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

                                                            
*********************************************************
*********************************************************
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***************  
احتراما` با عنایت به اتمام عملیات کفسازي وآزمایش عملی پارکینگها ودسترسی مناسب 

جهت پارك خودرو کسري پارکینگ کمیسیونی  منتفی ویکواحد  کسري پارکینگ با تزاحم  
  . درآمدي  دارند  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث طبقه مازاد ششم که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی 

بر قلع احراز نمی گردد ؛با توجه به نظریه هیات کارشناسان رسمی بشماره 197444 
مورخ 98/010/26مبنی بر تایید استحکام بنا در طبقه مازاد،به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,666,160,000(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 264.5  3
 

3360000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/04 1/99/36117 بدوي گلسار خ  
98 

1-1-10044-40-1-0-0 44
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درخصوص تخلف مربوط به تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه،با توجه به اینکه 
موضوع مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها نمی باشد لذا قابلیت 

رسیدگی نداشته و به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 22.44  0
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره72مورخ93/06/6/06 
بصورت 5 طبقه روي پیلوت با زیر بناي 1337.75مترمربع می باشد. قبالً در مرحله اجراي 

آجرچینی و سربندي داراي سوابق گزارش و راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05 
 :مبنی بر تخریب بنا وداشتن شاکی در واحد محترم خالف بشرح ذیل بوده است

خارج از عمق 60% به طول 2.5 متر -1
افزایش بنا در همکف به سطح 37.77 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم مجموعاً به سطح 151.08 مترمربع اضافه بنا خارج  -3
تراکم ( هر طبقه به سطح 37.77 متر مربع)

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 47.97 متر مربع که از این مقدار بسطح 10.2 متر مربع  -4
.مربوط به عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 220.90متر مربع ( تبصره 7)ا  -4
توجه به آرماتور هاي انتظار که در امتداد تمام ستون ها در سقف طبقه پنجم مشاهده گردید 

و نقشه اجرایی برش طبقات ( بصورت 6 طبقه بر روي پیلوت ) که توسط اهالی ارائه شده 
متشاکی قصد احداث طبقه مازاد را داشته که هنوز اجرا نگردیده و گزارش حاضر تا مرحله 

فوق می باشد و کلیه مساحت ها ي ذکر شده تقریبی بوده و جهت بررسی دقیق و سایر 
موارد تخلف نیاز به ارائه مدارك و نقشه هاي اجرائی از سوي متشاکی می باشد که با گزارش 
فوق الذکر داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد مورخ 94/02/05درواحد محترم خالف می 

.باشد
========

در حال حاضر عملیات در مرحله بهره برداري  می باشد که با توجه به مراجعه مالک و ارائه  
نقشه برداري و معماري آخرین گزارش جهت اصالح گزارش فوق الذکر و بررسی مجدد درراي 

:بدوي کمیسیون ماده صد بشرح ذیل می باشد
افزایش بنا در همکف بسطح 52.23 مترمربع ((باتوجه به اینکه سایبان بسطح18.13 -1

مترمربع درپیلوت اجرانشده درهنگام صدور پروانه منظور شده بود))سطح اشغال مجاز 60 
.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده حدود  75 درصد می باشد

افزایش بنا در طبقه اول بسطح 52.23 متر مربع -2
افزایش بنا در طبقات دوم الی چهارم در هر طبقه بسطح  53.5 متر مربع که از این مقدار  -3
بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و عمق 

.کنسول 1.2 متر و در ارتفاع 5.4 متري از کف پیاده رو  می باشد
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 63.7 متر مربع که ازاین مقدار بسطح10.20مترمربع -5
بدلیل عدم رعایت 2 مترعقب سازي بوده و بسطح 1.27 متر مربع در محل پخ بصورت 

44
9
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.کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 264.5 مترمربع در طبقه ششم که از این مقدار بسطح  -6
1.27 متر مربع در محل پخ بصورت کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام بوده و بسطح 

.17.52 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف  می باشد
در هنگام صدور پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف و بسطح  220.90 مترمربع در  -7

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نموده است. ( تبصره 7)
.ضمنا راه پله به بام بسطح 8.08 متر مربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ می گردد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به نامه کمیسیون ماده صد 211809 مورخ  98/11/15 مابه التفاوت مساحت  ***

:نسبت به راي تجدید نظر مورخ 94/10/12 به شرح زیر می باشد
تخلف همکف و طبقات مطابق راي تجدید نظر بوده و مابه التفاوتی  ندارد -1

یک طبقه مازاد بسطح 264.5 متر مربع در طبقه ششم که قبال گزارش شده اما در فرم  -2
.جریمه الیحه قید نگردیده است

تراکم اعطایی زمان پروانه بسطح 22.44 متر مربع در همکف  داشته که قبال گزارش  -3
.نشده است

عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و در خصوص موارد فوق به جز ردیف 6 و 
قسمت اول ردیف 7 داراي راي رسیدگی مجدد به شماره 99/3/3 بوده و  در خصوص دو 
مورد اخیر نیاز به تشکیل پرونده بدوي جدید و ارسال به کمیسیون ماده صد می باشد. 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.سطح اشغال مجاز 60 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 74.79 درصد می باشد ***

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث  یک باب پارکینگ مسکونی  و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5  
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 133,500,000(یکصد و  سی و  سه میلیون 

و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید. و در خصوص کسري باب دیگر پارکینگ  مسکونی 
با توجه به اعاده به وضع قبل طبقه مازاد ، منتفی اعالم می گردد . 

جریمه 50  1.5
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/01 1/99/36134 بدوي جاده  
پیربازار 
میدان 
نبوت- 
کوچه 
هاشمی

1-1-10670-6-1-0-0 450

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 
197,046,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 110.7  0.5
 

3560000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,840,662,400(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل میلیون و  ششصد و  
شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 258.52  2
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 1/99/36134 بدوي جاده  
پیربازار 
میدان 
نبوت- 
کوچه 
هاشمی

1-1-10670-6-1-0-0 450

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
88288 مورخ99/5/15کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 11/009/250/000 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 2,201,850,000(دو میلیارد و  دویست و  یک میلیون و  
هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 246.99  0
 

3560000  , 1397  بالکن بدون پروانه 

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 890,000,000(هشتصد و  نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حمید محمدعلی پور موضوع گزارش شهرداري 

منطقه یک رشت مبنی بر تبدیل بدون مجوز 25.59 مترمربع از پارکینگ به  تجاري و 
توسعه بالکن تجاري بمساحت 27.10 مترمربع ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره 63292 مورخ 1399.04.16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 13.006.400.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,601,280,000(دو میلیارد و  ششصد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 52.69  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/11 1/99/36135 بدوي طالقانی 
بلوار معلم  

اصالت

1-2-10053-27-1-0-0 451

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 930,000,000(نهصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 249 مورخ 1380/06/07 و گواهی پایانکار به شماره 40545 مورخ 

1384/02/10به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی به همراه مغازه داراي بالکن با زیر 
بناي 761.12 مترمربع  صادر گردیده است. حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار اقدام به 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل نمودند
توسعه مغازه با توجه به تبدیل 2 پارکینگ در همکف به سطح 25.59 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 27.1 مترمربع -
احداث سایبان فلزي در حیاط مشاعی جهت تامین 2 عدد پارکینگ به سطح 38.26  -

مترمربع
برابر ضوابط روز داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  -

.می باشد که در صورت ابقاي سایبان 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد
 .درخواست پرداخت خالفی آن را دارند

ضمناً مساحتهاي اعالم شده مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستري می باشد. مراتب 
جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 82530 مورخ 1399/05/08 و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

451

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,082,793,600(یک میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  نود 
و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 107.42  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/06/02 1/99/36143 بدوي گلسار خ  
96 گلستان 

3

1-1-10071-3-1-0-0 45
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/92مورخ 
1397/05/18بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 546.22
 متر مربع در سه   واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 23.68 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول  الی سوم بسطح 71.04 متر مربع (هر طبقه بسطح  حدود   -2

23.68 متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  2.27 متر مربع -3

اضافه بنا ي ناشی از اجراي دو باب انباري در زیرشیروانی مازاد بر 5 متر مربع به مساحت -4
 0.24 متر مربع

اضافه بنا ي ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان -5
 (بسطح 12.46 متر مربع (3.16+2.98*3

 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 6.78 متر مربع می باشد -10
سطح اشغال مجاز با احتساب مساحت راه پله 68.62% و سطح اشغال اجرائی 81.96% می 

باشد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند الزم به توضییح است در حد جنوب برابر نقشه 
هاي زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي داشته که رعایت آن در زمان پایانکار الزامی است  

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید انجام شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان  ************

 درحال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

45
2

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 و تبدیل بخشی از پیلوت به 

مسکونی با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 856,530,000(هشتصد و  
پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 92.1  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36144 بدوي فخب 
-خیابان 
شهید 

نوروزي 
-انتهاي 
کوچه 22

1-1-10649-43-1-0-0 45
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/10 مورخ 1397/05/29 و اصالح پروانه به شماره 347693 

مورخ 1397/12/27 به صورت 1.5 طبقه در یک واحد مسکونی  با زیر بناي کل 360.12 
مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.برابر نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به سطح 50.82 مترمربع - 1

تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 30.44 مترمربع به مسکونی -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.84 مترمربع -3

%سطح اشغال پروانه 8% ---- سطح اشغال اجرایی 9
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به تخریب انباري هاي واقع در همکف نموده 
و تخلف ردیف دوم سالبه به انتفاء موضوع می باشد.حالیه با توجه به اینکه مساحت تخلف به 

.سطح 30.44 مترمربع کاهش یافته است متقاضی درخواست کاهش مبلغ جریمه را دارد

45
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 19.65 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم، هر طبقه به مساحت 22.5 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
25.3مترمربع، حذف تراس آفتابگیر و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 18.33

مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 145.18 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 
13.78 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور 
بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول 

نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-82018 مورخ 99/05/07 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 2,920,579,200(دو میلیارد و  نهصد و  بیست 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 289.74  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 1/99/36150 بدوي گلسار   
کوي 

ولیعصر

1-1-10116-6-1-0-0 45
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/285مورخ 97/09/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 
زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 559.13 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 19.65 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 67.50 مترمربع (هر طبقه 22.50 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 20.22  -4
مترمربع (هر طبقه 6.74 مترمربع)

حذف تراس آفتابگیر و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 18.33 -5
مترمربع (هر طبقه 6.11 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 145.18 مترمربع -6
به سطح 13.78 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7

در زیرشیروانی دارد
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 6.12 مترمربع

.با توجه به افزایش مجموع طول دربهاي پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ درآمدي دارد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 73.65 درصد و سطح اشغال موجود 87.16 درصد میباشد 

.داراي کسري فضاي باز به سطح مترمربع و کسري فضاي سبز میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست استعالم بانک جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز و دو طبقه مازاد (طبقه سوم و 

چهارم ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,411,035,200(دو میلیارد و 
 چهارصد و  یازده میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 239.19  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/06/11 1/99/36153 بدوي گلسار جاده 
پستک 21 

19

1-1-10182-21-1-0-0 45
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
(((( ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت و سقف و سربندي  که داراي پروانه 

ساختمانی به شماره 1/98/100 مورخ 1398/04/29 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 494.55  مترمربع صادر شده و 

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 0.25 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.25 مترمربع-3

.احداث طبقه اول مازاد در طبقه سوم به مساحت 120.47 مترمربع  -4
احداث طبقه  دوم مازاد در طبقه چهارم به مساحت 115.83 مترمربع که از این مقدار به   -5

.مساحت 36.01 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

در طبقه اول  به مساحت  1.07 مترمربع و در طبقه دوم به مساحت  1.07 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به سه واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 
باب پارکینگ مسکونی حالیه فاقد  کسري پارکینگ می باشد. و با توجه به افزایش تعداد در 

.سواره رو یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
( الزم به ذکر است که طبقات سوم و چهارم مازاد بصورت یک واحد دوبلکسی تعریف شده 

 است )
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 75.17 درصد و سطح اشغال مجاز 75.17 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 75.31 درصد می باشد
(( الزم به ذکر است که خانه ویالئی قدیمی که داراي راي تخربب ماده صد بوده است حالیه 

تخریب و به جاي آن ساختمان داراي پروانه ساختمانی با شرخ فوق الذکر اجراء شده است.))
مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.))))

(صرفا` جهت بروزرسانی)

45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث سایه بان ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

76,091,400(هفتاد و  شش میلیون و  نود و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 
می نماید.راي اقلیت ( نماینده دادگستري ): تایید راي بدوي مبنی بر تخریب می 

باشد.

جریمه 20.79  3
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 1/99/36156 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
 گیالن 149

1-1-10155-45-1-0-0 45
6

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 18.05 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی 

به مساحت 69.22 مترمربع، احداث راه پله به بام به مساحت 24.18 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد 
اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 625,032,000(ششصد و  بیست و  پنج میلیون 
و  سی و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 111.45  3
 

960000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/318مورخ 
96/12/28 به صورت 5 طبقه روي پیلوت شامل 5 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  1032.46مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده  و در دو مرحله داراي سوابق در واحد 

  : جلوگیري از تخلفات و راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
حال به توجه به بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله نماسازي می باشد و برابر آخرین 

: نقشه برداري داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد
%سطح اشغال مجاز 65% -----------------------مورد استفاده 81.92 -

اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ  بسطح 20.79  -
مترمربع که از این مقدار بسطح 4.56 مترمربع بصورت پیشروي به سمت دو متر حیاط خلوت 

. می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات  مجاز اول تا پنجم  -

 . بسطح 18.05 مترمربع عرض راه پله در هر طرف 1.10 می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت انباري و راه پله و آسانسور و سرویس مشاعی  بسطح  -

69.22 مترمربع با اسکلت فلزي که از این مقدار بسطح  61.46 مترمربع بناي مازاد بر تراکم 
بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري ها می باشد ، ضمنا آسانسور تا انباري ها ادامه دارد 

. و رعایت شیب زیرشیروانی نمی گردد
 احداث راه پله تا بام و اتاقک آسانسور با اسکلت فلزي بسطح 24.18 مترمربع -

افزایش تعداد درب هاي پارکینگی از یک به دو که با توجه به عدم حذف پارك حاشیه اي  -
. دو باب کسري پارکینگ تزاحمی (درآمدي) دارد

با توجه به سوابق پرداخت کسري پارکینگ و در صورت تایید سایبان ، رعایت 10 باب  -
. پارکینگ براي 5 واحد می گردد

.درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

45
6

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 و طبقه مازاد (طبقه چهارم) با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,025,814,400(سه میلیارد و  بیست 
و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 300.18  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/11 1/99/36158 بدوي گلسار  - 
خیابان  192

  

1-1-10537-8-1-0-0 45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  و در مرحله اجراء اسکلت و سقف طبقه 
آخر  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/119 مورخ 1398/05/16 بصورت 3  طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 770 
.مترمربع صادر شده است

حالیه داراي توسعه بنا در همکف و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم و به شرح زیر می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 29.12 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.12 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.12 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 29.12 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت  179.33  مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

. در همکف به مساحت 4.37 مترمربع
. تعداد واحد هاي مسکونی از  سه واحد به  چهار واحد افزایش یافته است

 .کسري پارکینگ ندارد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.36 درصد و سطح اشغال مجاز 65.36 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 76.75 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

45
7

درخصوص گزارش شهرداري ضمن نقض راي بدوي  ،  و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 97038 مورخ 99/5/27 ثبت دفتر شهرداري مرکز  ، به شرح : افزایش بنا در 

همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت14.91 مترمربع، ، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 1.05 مترمربع، احداث دو طبقه مازاد 

(طبقه چهارم و پنجم ) هریک بمساحت 167.71 مترمربع ، و توسعه راه پله به بام 
بمساحت 1.64 مترمربع،  با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط 
در آن،  ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,871,298,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  
یک میلیون و  دویست و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می داردضمنا رعایت 

ایستگاه مشترك و راه پله فرار با هماهنگی سازمان اتش نشانی الزامی می باشد. 

جریمه 399.85  3
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/36160 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار استاد 

معین  
وحدت

1-1-10153-28-1-0-0 45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به توضیحات کارشناس پرونده متراژ فوق به مساحت 149/76 متر مربع (طبقه 
چهارم ) اضافه وارد گردیده و باید حذف گردد. و در جریمه محاسبه نگردیده است .

ردتخلف 149.76  3
 

1560000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1399/06/03 1/99/36160 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار استاد

1-1-10153-28-1-0-0 45
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 293مورخ 
1387/05/14به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 630.20 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 

اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و 
سربندي متوقف می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل 

: نسبت به پروانه می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 14.91 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح 44.73 مترمربع (هر طبقه 14.91 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.15  -

مترمربع (هر طبقه 1.05 مترمربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده به طور متوسط 1.20 متر می باشد 

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4  به سطح 167.71مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه 5 به سطح  167.71 مترمربع -

 توسعه راه پله تا بام با توجه به احداث اتاقک آسانسور به سطح 1.64مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از  6 به 5 واحد که برابر ضوابط پروانه رعایت پارکینگ  -

. می گردد
. با توجه به تعداد طبقات فاقد ایستگاه مشترك و راه پله فرار می  باشد -

.از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 میباشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,047,788,800(سه میلیارد و  چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 302.36  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/03 1/99/36166 بدوي گلسار - 
خیابان 

استاد معین 
 - کوچه 16

1-1-10189-37-1-0-0 45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 336,000,000(سیصد و  
سی و  شش میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/03 1/99/36166 بدوي گلسار - 
خیابان 

استاد معین 
 - کوچه 16

1-1-10189-37-1-0-0 45
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/358 مورخ 1397/12/04به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 

  .مسکونی با زیر بناي کل 918.04 مترمربع صادر گردیده است
در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه سوم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد که منجر به صدور راي جریمه از کمیسیون ماده 

: صد گردیده است
اضافه بنا در همکف به سطح 33.85 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 83.55 مترمربع ( هر طبقه 27.85 مترمربع  -
(

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
%سطح اشغال مجاز 75% ...................... مورد استفاده 86.87

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
: مغایرت با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی بشرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف بصورت پوشاندن پاسیو بسطح 6 مترمربع -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 240.96 مترمربع مازاد بر تراکم -

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 35.88 مترمربع-
اضافه بناي مازاد بر تراکم بسطح 19.52 مترمربع بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري  -

. در زیرشیروانی
با توجه به حذف پارك حاشیه اي و افزایش ابعاد و تعداد درب از 2 به سه باب رعایت  -

پارکینگ گردیده است . الزم به ذکر است در صورت اعاده درب ها و رعایت پارك حاشیه اي 
. دو باب کسري پارکینگ خواهد داشت

حالیه 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  و دادنامه دیوان عدالت 
اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 99947 مورخ 99/5/30ثبت دفتر شهرداري 

مرکز ، در خصوص بررسی اصول سه گانه ،  به شرح اضافه بنا در همکف  با اصالح 
متراژ از 80متر مربع  در راي بدوي به 98/70 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 994,896,000(نهصد و  نود و  چهار 

میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمنا ارشادا 
مابقی تخلفات ساختمانی بصورت پرونده جدید به کمیسیون ارسال گردد. 

جریمه 98.7  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 1/99/36168 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
98  

1-1-10041-36-1-0-0 460

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه به شماره 107 مورخ 95/11/26 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی 

مجموعا` با زیربناي 1108/92 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
.میباشد

توضیح اینکه قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 80 متر مربع با درخواست شکایت 
پالك مجاور بشماره 314269  داراي رأي بدوي بشماره 1/97/23766 مورخ 1397/02/04 و 

.تجدید نظر بشماره 1/97/24118 مورخ 1397/03/05 مبنی بر تخریب میباشند
همچنین داراي دستور موقت دیوان عدالت اداري بشماره 9709970900702663 مورخ 

1397/07/28 همچنین تصمیم کمیسیون بشماره 1/98/33825 مورخ 1398/12/13 بشرح 
(با توجه به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مجدد میباشد لذا با توجه به نظریه دیوان ، 

پرونده به شهرداري اعاده ، گزارش بهنگام تهیه و به کمیسیون ارسال گردد)
: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 98/70 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 394/80 متر مربع (هر طبقه 98/70 متر مربع)-2

احداث طبقه پنجم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
احداث طبقه ششم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 77/19 متر مربع مربوط به تراس غیر 
.مسقف اختصاصی در حد شمال و جنوب میباشد

(طبقات 5 و 6 بصورت دوبلکس)
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمیزان 48/25 متر مربع-5

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 38/88 متر مربع بدلیل احداث 
.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است

احداث راه پله به بام بمساحت 26/48 متر مربع-6
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/64 متر مربع و طبقات -7

 4.3.2.1 بمساحت 15/16 متر مربع
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-8

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال و جنوب تعداد 4 واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 50%   - سطح اشغال موجود 88/21
بمساحت 84/58 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده 

.و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است

460

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/17 1/99/36182 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

فرهنگیان 
جنب 

زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10485-9-1-0-0 461

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و اول 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 15,624,000(پانزده میلیون و  ششصد 

و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2.52  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/224  
مورخ 1396/12/20 بصورت دوبلکسی یک طبقه روي کرسی  با زیربناي 238.91 متر مربع در 

یک واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 1.26متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  1.26 متر مربع -2

کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 6.82 متر مربع -3
 تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند -4

درخواست گواهی عدم خالف دارند سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال اجرائی %55.60   
.مراتب جهت دستور بعدي 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3,198,988,800(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و  
نهصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 317.36  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/25 1/99/36187 بدوي گلسار 
  خ177

1-1-10124-415-1-0-0 46
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/250 مورخ 1397/08/26 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 819.65 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 49.90 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 161.64 مترمربع ( هر طبقه 40.41 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 98.21 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 57.8 مترمربع  -
عدم رعایت عقب سازي می باشد )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه پنجم -
به سطح 3.48 متر مربع

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
توسعه زیرشیروانی به سطح 4.13 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج تراکم به سطح 1.76 مترمربع به دلیل احداث انباري 
.بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -
.باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 58.81% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

79.80%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

46
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 155,736,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  

شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36188 بدوي بلوار شهید  
قلی پور به 

طرف میدان 
جهاد 

گلزاران

1-2-10718-11-1-0-0 46
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/414 مورخ  97/12/19 با زیر بناي کل  519.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 3.12 مترمربع که سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 71.3 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 73.21 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 9.36 مترمربع ( هر  -2

طبقه 3.12 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفیددر طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.17 مربع ( هر طبقه 0.39متر مربع )
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 1.8 متر مربع ضمن کاهش زیر شیروانی  -4

بسطح 8.54 متر مربع
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -5

.رعایت پارکینگ می گردد 
.ضمناً کل تخلفات صورت گرفته در حد 5 درصد مجاز پروانه می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی سال 

وقوع تخلف به مبلغ 182,783,120(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد 
و  سه هزار و  یکصد و  بیست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 50.12  3
 

3360000  , 1382
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 1/99/36189 بدوي گلسار خ 
95  

1-1-10012-8-1-0-0 46
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب ساختمان 4.5 طبقه  داراي پروانه شماره 582 مورخ 1380/12/18 و 
گواهی عدم خالف شماره 42703 مورخ 1381/12/27 و گواهی پایانکار شماره 12320 مورخ 
1382/04/16 بصورت 4.5 طبقه در هفت واحد مسکونی با  زیربناي 777 متر مربع می باشد 
که بدون مجوز و خالفساز آسانسور در چشم پله احداث شده است برابر نقشه برداري ارائه 

 شده داراي اضافه بنا نسبت به پایانکار صادره بشرح ذیل میباشد
اضافه بنا در همکف بسطح 8.12 متر مربع که از این مقدار بسطح  6.29 متر مربع اضافه  -1
بناي همزمان ساز و بمساحت  1.83 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث آسانسور با قدمت 

 حدود یکسال می باشد
اضافه بنا درطبقه اول بسطح 5.98 متر مربع که از این مقدار بسطح  4.15 متر مربع اضافه  -2

بناي همزمان ساز و بمساحت  1.83 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث آسانسور با قدمت 
 حدود یکسال می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 5.98 متر مربع که از این مقدار بسطح  4.15 متر مربع  -3
اضافه بناي همزمان ساز و بمساحت  1.83 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث آسانسور با 

 قدمت حدود یکسال می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم  بسطح 5.98 متر مربع که از این مقدار بسطح  4.15 متر مربع  -4
اضافه بناي همزمان ساز و بمساحت  1.83 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث آسانسور با 

 قدمت حدود یکسال می باشد
اضافه بنا در طبقه چهارم  بسطح 18.76 متر مربع که از این مقدار بسطح  16.93 متر  -5

مربع اضافه بناي همزمان ساز و بمساحت  1.83 متر مربع اضافه بنا بصورت احداث آسانسور 
 با قدمت حدود یکسال می باشد

اضافه بنا در زیرشروانی بسطح 5.30 متر مربع بصورت احداث اتاقک آسانسور در  -6
 زیرشیروانی می باشد

در مجموع ساختمان داراي اضافه بنا بسطح 50.12 متر مربع می باشد که از این مقدار بسطح 
14.45 متر مربع بصورت احداث آسانسور و 35.67 متر مربع اضافه بناي همزمان ساز می 

 باشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

46
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظر به بازدید اعضا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,642,206,400(سه میلیارد و  ششصد و  چهل 
و  دو میلیون و  دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 361.33  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/36194 بدوي دیلمان  
زمینهاي 

 فرهنگیان

1-1-10484-6-1-0-0 46
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/37 مورخ  98/3/13 با زیر بناي کل  994.25 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 65.96 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60  -1

.درصد و مورد استفاده 83.91 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 288.24 مترمربع (  -2

هر طبقه 72.06 متر مربع)
تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -3

.گردد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -4

.زیر شیروانی بسطح 17.95 متر مربع کاهش یافته است -5
بر 12 متري مجاز به احداث دو درب سواره رو 3 متري براي عقب ساز بوده که با توجه به  -6

.افزایش عرض درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به پیلوت بسطح 7.13 متر مربع در   -7

.همکف که رعایت حداقل عرض 1.1 جهت راه پله می گردد
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي گلعلی عسگر زاده  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ 
نظر به بازدید اعضا 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 مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 

ضریب 2 برابرارزش معامالتی ، بمبلغ 7,283,388,000(هفت میلیارد و  دویست و  
هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1174.74  2
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/36195 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 16

متري 
 وحدت

1-1-10069-99-1-0-0 46
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 ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,976,250,000(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  شش میلیون و 

 دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 425  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
بصورت 4 دانگ اوقافی و 2 دانگ نسقی به شماره  1/98/24 مورخ  98/3/9 با زیر بناي کل  

1120.11 مترمربع در 4 طبقه روي همکف و زیر زمین بصورت یک مجموعه ورزشی صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سقف سوم  می باشد.  به استناد نقشه معماري ارائه 

:شده تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 حذف زیر زمین بسطح 251.74 متر مربع -1

افزایش همکف بسطح 391.58 متر مربع بصورت صد درصد بنا که مالک در 2 دانگ  -2
.اوقافی نیز اقدام به احداث بنا نموده است

افزایش در طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 391.58 متر مربع -3
حذف طبقات سوم و چهارم -4

کاهش پله به بام بسطح 5.75 متر مربع -5
داراي 17 واحد کسري پارکینگ می باشد ( هر 100 متر مربع فضاي مفید یک پارکینگ) -6

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 1,221,696,000(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  یک میلیون و  
ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 181.8  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 1/99/36198 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور - ك 
   وحدت

1-1-10339-3-1-0-0 46
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی تجمیعی به شماره 1/98/21 مورخ 98/03/08 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
.انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 429.11 مترمربع میباشد

.تاکنون سند تجمیعی دو پالك ارائه نگردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به  

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 45.45 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 136.35مترمربع (هر طبقه 45.45 مترمربع)-2
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 1.31مترمربع

.سطح اشغال مجاز پروانه 59.28 درصد و سطح اشغال موجود 88.18 درصد میباشد 
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

46
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,697,875,200(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  

پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 168.44  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/06/15 1/99/36205 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان   
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان 16

1-1-10488-6-1-0-0 46
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/329 مورخ 97/11/02 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

.زیربناي 400/05 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 149/72 متر مربع (هر طبقه 37/43 متر -1
مربع)

احداث طبقه چهارم بمساحت 128/73 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
 توسعه زیرشیروانی (انباري) بمساحت 15/45 متر مربع -3

کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/75 متر مربع و -4
طبقات 3.2.1 بمساحت 14/97 متر مربع (هر طبقه 4/99 متر مربع )

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد -5
.کسري پارکینگ ندارند

% سطح اشغال مجاز 55% - سطح اشغال موجود 100
بمساحت 56 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 13/04 متر مربع کسري حد 

.نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی با توجه به تصمیم کمیسیون)

46
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات وطبقه مازاد ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 2,636,457,000(دو میلیارد و  ششصد و  سی و  شش میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 283.49  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36206 تجدید 
نظر

شهرك 
بهشتی 
گلسار  
شهید 
جاهدي

1-1-10237-54-1-0-0 46
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/399 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  554.6 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
و فاقد سربندي بوده و طبقات اول و دوم دیوارچینی گردیده است. به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.4 مترمربع. سطح اشغال مجاز 64.68  -1

.متر مربع بوده و سطح اشغال مورد استفاده 79.66 متر مربع می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 88.2 مترمربع ( هر  -2

طبقه 29.4 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 129.53 متر مربع که بصورت دوبلکس طبقه سوم می  -3

.باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 18.96 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتراز 5 متر مربع در زیر شیروانی بسطح 17.4 متر مربع -5
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز  نمی گردد -6

.آسانسور حذف گردیده است -7
ضمنا ساختمان داراي 2 راه پله مجزا بوده که یکی فقط دسترسی به طبقات اول و ودوم  -8

.داشته و دیگري به همه طبقات دسترسی دارد
.رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

46
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 385,812,000(سیصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  دوازده 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.55  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36212 بدوي علی اباد  
کوي 

احمدیان  
بن ابو ذر

1-2-10151-34-1-0-0 470

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/23 مورخ 1398/03/09 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 683.55 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.08 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 44.64 مترمربع ( هر طبقه 14.88 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.78 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.56 متر مربع ( هر طبقه 0.52 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
توسعه زیر شیروانی به سطح 14.49 مترمربع -

با توجه به احداث 6 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 11.51  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است

رعایت پارکینگ گردیده است. ( جانمایی پارکینگها مطابق پروانه صادره می باشد )
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 71.15
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

470

در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی بدون مجوز، 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 وصول نظریه کارشناسی که تحت 
شماره ش ر-102206 مورخ 99/06/03 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و 

داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، 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 385,600(سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 67.71  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 1/99/36216 بدوي مسجد  
هاشمی خ 

بعثت 2

1-2-10169-5-1-0-0 471

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 941,000(نهصد و  چهل و  یک هزار )  

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 9.41  2
 

50000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 1/99/36216 بدوي مسجد  
هاشمی خ 

بعثت 2

1-2-10169-5-1-0-0 471

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی قدیمی داراي عرصه بمساحت 99متر مربع (طبق سند 
مفروزي و نقشه برداري ارائه شده  ) و اعیان  بمساحت حدود 77.12 متر مربع با تاریخ 

احداث 1370 (تاریخ نصب کنتور برق 1370/06/20)که بابت اعیان احداثی  بال مانعی  ارائه 
نشده است و خالفساز می باشد   جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط 

پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد 
***************** به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/04/31ملک فوق 

جمعآ بمساحت 8.71 متر مربع (که از این مقدار 4.95 متر مربع از اعیان ) در تعریض کوچه 8
متري حد شمال قرار دارد  و بناي احداثی بمساحت 67.71 متر مربع داخل تراکم و بمساحت 

.9.41 متر مربع خارج تراکم می باشد  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، راي بدوي عینا تایید میگردد. ردتخلف  0

 
3360000  , 1398

 , 1399
افزایش تعداد واحد 1399/06/15 1/99/36221 تجدید 

نظر
خ.سعدي   
فالحتی-9

1-2-10317-28-1-0-0 47
2

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي 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 ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.75 به 2.5 برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,124,172,000(یک میلیارد و  یکصد و  
بیست و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 133.83  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/236 مورخ 98/08/20 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 727.50 مترمربع میباشد، حالیه بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 14.17مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 42.51 مترمربع (هر طبقه 14.17مترمربع)- 2
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 77.01 مترمربع -3

به سطح 0.14 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4
 زیرشیروانی

.افزایش واحدهاي مسکونی از 3 به 5 واحد که رعایت پارکینگ می گردد -5
کاهش بنا به سطح 8.90 مترمربع در زیرشیروانی

سطح اشغال مجاز پروانه 73.42 درصد و سطح اشغال موجود 80.51 درصد میباشد.(با  
احتساب راه پله و آسانسور)

.داراي کسري فضاي باز میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.مشمول عوارض درآمدي یک واحد پارکینگ به دلیل افزایش درب میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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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 

3,996,000,000(سه میلیارد و  نهصد و  نود و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار 
میگردد.

جریمه 66.6  0
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/15 1/99/36227 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
-پشت 

آموزشگاه 
  متین

1-1-10245-144-1-0-0 47
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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 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض  با اصالح متراژ نسبت به راي 

بدوي از 717/76 به 721/76   متر مربع ، با ضریب سه برابر ارزش معامالتی ، راي به 
جریمه به مبلغ 7,275,340,800(هفت میلیارد و  دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  

سیصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال  تائید و صادر میگردد.

جریمه 721.76  3
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/06/15 1/99/36227 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
-پشت 

آموزشگاه 
  متین

1-1-10245-144-1-0-0 47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/248 مورخ  97/8/23 با زیر بناي کل  1258.56 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 63.85 مترمربع  که شطح اشغال مجاز با  -1
احتساب راه پله حدود 60 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده حدود 77 درصد می 

.باشد
تبدیل پیلوت به 2 باب تجاري بسطح 66.6 متر مربع و به ارتفاع 3.4 متر -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 313.92 مترمربع (  -3
هر طبقه 78.48 متر مربع) که ازین مقدار بسطح  8.46 بصورت پیش آمدگی غیر مجاز در 

هرطبقه و مجموع 33.84 متر مربع می باشد. کنسول از ارتفاع 3.4 متر به باال احداث 
.گردیده است

احداث یک طبقه مازاد  بسطح 315.12 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.46 متر مربع  -4
.بصورت کنسول غیر مجاز می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 0.33متر مربع که عرض راه پله حداقل 1 متر رعایت گردیده 

.است
 توسعه زیر شیروانی بسطح 28.15 متر مربع -6

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 0.39 متر مربع-7
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -8

تعداد واحد مسکونی از 8 واحد به 10 واحد افزایش یافته که رعایت 10 واحد پارکینگ  -9
مسکونی گردیده است. ضمناً رعایت پارك حاشیه اي با در نظر گرفتن عرض نفر رو گردیده 

.است
افزایش عرض درب پارکینگ که داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش  -10

.عرض درب سواره رو می باشد
رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -11

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 
به 2.5 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  2,121,672,000(دو میلیارد و  یکصد و  بیست و  یک میلیون 

و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد 
 .

جریمه 252.58  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/15 1/99/36235 تجدید 
نظر

گلسار` خ  
وحدت بلوار 

دیلمان 
توحید 4

1-1-10201-16-1-0-0 47
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 320 مورخ  
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با 
زیر بناي 776/90 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  می باشد.  با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
%سطح اشغال مجاز 52/39% ---------- مورد استفاده  76/76 -

اضافه بنا در همکف بمساحت  45/05 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً بمساحت 200/25 مترمربع (  طبقات اول تا سوم  -
45/05 مترمربع و طبقه چهارم  65/10 مترمربع  به دلیل عدم رعایت عقب سازي در این 

 طبقه)
بناي مازاد بر تراکم به دلیل رعایت مساحت مجاز انباریها در همکف جمعاً بسطح 7/28 -

مترمربع
.انباري زیرشیروانی حذف شده و انباري ها در همکف احداث شده است -

. رعایت فضاي سبز میگردد و رعایت فضاي باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 514,231,200(پانصد و  چهارده میلیون و  دویست و  سی و  یک هزار و  

دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 102.03  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36242 بدوي علی آباد خ  
بعثت کوچه 

15   

1-2-10183-13-1-0-0 47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 159 مورخ  
 98/06/26 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی

بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 478/20 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول 
 ،پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث بنا نموده اند

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  
:نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 70درصد ---------- مورد استفاده  81/06 درصد -
اضافه بنا در همکف بمساحت  13/49 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً بمساحت 50/97 مترمربع (هر طبقه  16/99 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع همکف و طبقات 1تا 3 بمساحت  -
12/67 مترمربع (برابر نقشه ارائه شده عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر )

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري ها در زیرشیروانی بسطح -
9/02 مترمربع

اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در همکف  بسطح 3/97 مترمربع و در مجموع طبقات  -
 بسطح 11/91 مترمربع

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

برابر بازدید مجدد بعمل آمده (1400/02/18) کار ساختمانی به اتمام رسیده و قابل بهره 
.برداري میباشد

47
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت و طبقات اول تا چهارم، هر طبقه به مساحت 

32 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 1,612,800,000(یک میلیارد و  ششصد و  دوازده میلیون 
و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 160  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/02 1/99/36247 بدوي خیابان معلم 
-10 متري 
طالقانی 
-پشت 

 بانک ملی

1-2-10258-18-1-0-0 47
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/278
مورخ 1398/09/26بصورت  چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با 

زیربناي 694.25متر مربع در چهار واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 
اجراي سقف پنجم است سربندي اجرا نشده است  برابر نقشه برداري ارائه شده تا این 

: مرحله داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 32 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول  الی چهارم بسطح حدود  128 متر مربع (هر طبقه 32 متر مربع ) -2
 

رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 70.87% سطح اشغال اجرائی 86.70% سابقه 
 کمیسیون ندارد

حیاط خلوت حد غربی برابر پروانه صادره حذف شده و ساختمان احداثی وصل به پالك  
مجاور غربی است درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.میگردد

47
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي ابراهیم مسکونی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 
یک 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 یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,997,500(دو میلیون و  نهصد و  نود و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد..

جریمه 54.5  1
 

55000  , 1369 احداث بناي بدون مجوز 1399/06/26 1/99/36250 بدوي جاده  
پیربازار 

فخب - خ 
شهید 
حسین 
نوروزي 

پایین محله

1-1-10900-940-1-0-0 47
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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

1.52  0
 

55000  , 1369 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ 
 یکباب خانه و محوطه برابر سند  به مساحت 197/01 مترمربع برابر نقشه ثبتی  ارائه شده
که ممهور به مهر مهندس مقشه بردار ثبت گردیده به مساحت عرصه 163/46  مترمربع  

 اعالم گردیده  و برابر نقشه ارائه شده بازیربناي 54/5 مترمربع داراي سوابق درواحد خالف
می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 99/6/26 کمیسیون ماده صد با اخذ تعهد ثبتی مبنی 

بر عدم رعایت عقب نشینی محکوم به پرداخت جریمه گردیده   وبه جهت تعیین میزان عقب
 . نشینی نیاز به خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد 

ضمنا` با عنایت به اینکه در سند مالکیت هیچکدام از اضالع آن به کوچه تعریف نگردیده 
 براساس وضع موجود ونقشه ثبتی پیوست حد جنوب متصل به کوچه وحد

شرق متصل به نهرفاضلکش که به جهت تعیین میزان حریم آن نیز نیاز به استعالم از اداره 
 مربوطه می باشد

حالیه درخواست اصالح حدود اربعه سند با توضیحات صدراالشاره رادارد ضمما` سطح اشغال 
.مورد استفاده 33/75% می باشد  مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

*********************************************************
*****************

احتراما` با عنایت به استعالم بعمل آمده از شرکت سهامی آب که به شماره 65517  مورخه 
99/4/18 ثبت اتوماسیون شهرداري گردیده اعالم شده درحد شرق ملک

مذبور مجراي آبی وجود دارد که رعایت یک متر حریم از منتهی الیه بستر نهر را الزامی  
دانسته اند وبرابر خط پروژه شماره 12  مورخه 99/4/18  بسطح 0/31  مترمربع درحریم نهر و
درحد جنوب کوچه بصورت  6 متري و  بسطح 1/52  مترمربع داراي عقب نشینی می باشد 

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي حسین اسالم دوست  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 103.01 مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم (هر طبقه) به مساحت 90.02مترمربع، طبقه مازاد 

اول(طبقه پنجم) به مساحت 413.41 مترمربع و طبقه مازاد دوم (طبقه ششم ) 
بمساحت 437.66 مترمربع ، توسعه انباري در زیر شیروانی  67.13 مترمربع و تبدیل 

تراس آفتابگیر به بناي مفید (هرطبقه ) 15.32 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 14,057,769,600(چهارده میلیارد و  پنجاه و  هفت میلیون و  

هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.شایان ذکر است 
عضو اقلیت (نماینده قوه قضائیه ) نظربه تخریب واعاده به مدلول پروانه دارند.

جریمه 1442.57  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/16 1/99/36257 بدوي گلسار بلوار  
گیالن خ 
 20 179
متري گاز

1-1-10531-9-1-0-0 47
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از ده به هجده 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 18 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.شایان ذکراست عضو 

اقلیت (نماینده قوه قضائیه) نظربه اعاده به مدلول پروانه ساختمانی دارند.

ردتخلف 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 355405 مورخ 1398/07/17 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در 

زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 2324/61 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در 
.حد اجراي سربندي میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 103/01 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 360/08 متر مربع (هر طبقه 90/02 متر مربع )-2
احداث طبقه پنجم بمساحت 413/41 متر مربع (به کسر راه پله زمان پروانه) بعنوان طبقه -3

مازاد
احداث طبقه ششم بمساحت 437/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 67/13 متر مربع-5
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 26/95 متر مربع بدلیل احداث 

.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 61/28 متر مربع (هر -6

طبقه 15/32 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 18 واحد مسکونی-7

توضیح اینکه وضع موجود با توجه به افزایش عرض و تعداد درب سواره تعداد 8 واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

 (پارك حاشیه اي در حد شرق و جنوب و غرب  (تعداد 3 واحد) رعایت میگردد.)
.ضمنا` وضع موجود داراي 2 باکس راه پله و آسانسور میباشند

%سطح اشغال مجاز  70% -سطح اشغال موجود 94/92
بمساحت 227/91 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

نگردیده (در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 آن 

اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/06/12 1/99/36261 تجدید 
نظر

گلسار  
خورشید 
-بن بست 

بی نام

1-1-10227-86-1-0-0 47
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 با توجه به بازدید اعضاي کمیسیون از ملک مورد تخلف و محتویات پرونده و موقعیت 
مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات باستناد تبصره 

دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 301,895,400(سیصد و  یک میلیون و  هشتصد و  نود و  پنج هزار و  چهارصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 38.58  3
 

3360000  , 1397
 , 1399

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

با توجه به پذیرش سایبان احداثی جهت تامین پارکینگ و صدورحکم جریمه، ضمن 
نقض راي بدوي باستناد گزارش کارشناس شهرداري موضوع کسري پارکینگ منتفی 

میگردد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده (ملک شاکی) ششدانگ یکدستگاه آپارتمان درطبقه چهارم که داراي 
...پروانه و پایانکار ساختمانی و فاقد خالف میباشد

حالیه متقاضی درخصوص ملک مجاور در حد غربی ملک ایشان درحال احداث (ملک 
متشاکی) که داراي پروانه ساختمانی بشماره 284مورخ96/12/28 در5 طبقه روي پیلوت 
وبازیربناي1092.62مترمربع که عملیالت ساختمانی درمرحله آجرچینی بوده که برخالف 
مدلول پروانه داراي افزایش بنا بصورت حدودي درهمکف وطبقات و خارج از طول 60% و 

:بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا درهمکف بسطح 74.48 مترمربع-1

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام بسطح 75.50 مترمربع که جمعا بسطح 302 مترمربع-2
افزایش بنا در طبقه پنجم بمقدار 161.05 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 85.55 مترمربع -3

بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده
عدم رعایت فضاي باز بمقدار72.16  مترمربع-4
عدم رعایت فضاي سبز بمقدار2.16  مترمربع-5

الزم بذکراست مقدار افزایش بنا اعالم ظده بصورت تقریبی بوده لذا پس از ارائه نقشه 
برداري ونقشه معماري وضع موجود توسط مالک (متشاکی) قابل به بررسی  درخصوص 

.افزایش بنا و تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز خواهد بود
=================

=========
گزارش فوق الذکر داراي سوابق گزارش تخلفاتی جهت شکوائیه از سوي ملک مجاور جهت 

ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي کمیسیون ماده صد در واحد جلوگیري از 
..تخلفات بوده میباشد

که حالیه براساس درخواست مالک و نقشه برداري ونقشه هاي معماري ارائه شده وضع 
:موجود داراي افزایش بنا در همکف و طبقات و گزارش اصالحی بشرح ذیل میباشد

 سطح اشغال زمان پروانه صادره   49.76درصد ----  سطح اشغال اجرایی  72.88 درصد -
افزایش بنا در همکف بسطح 60.93 مترمربع  (( که نسبت به راي صادره کاهش زیربنا -

(بسطح 13.55 مترمربع داشته است..))
احداث بارانداز در محوطه حیاط  بسطح 13.55 مترمربع-

کاهش عرض حیاط خلوت از 2متر به 0/80 متر-
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف بسطح 1.73 مترمربع-

افزایش بنا در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 60.93 مترمربع که جمعا بسطح 243.72 مترمربع -
((( که نسبت به راي صادره کاهش زیربنا درهرطبقه بسطح 14.57مترمربع که جمعآ بسطح 

47
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(((..58.28 مترمربع داشته است
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقات 1-2 هرکدام بسطح 5.09 مترمربع که -

 جمعا بسطح 10.18 مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقات 3-4 هرکدام بسطح 4.04 مترمربع که -

 جمعا بسطح 8.08 مترمربع
افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 146.48 مترمربع که  ازاین مقدار بسطح 85.55 مترمربع -
بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي بوده (( که نسبت به راي صادره کاهش زیربنا بسطح 

(((..14.57 مترمربع داشته است
  کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید درطبقه پنجم بسطح  5.04 مترمربع-

کاهش سطح زیرشیروانی بسطح 1.91 مترمربع-
افزایش تعداد واحد مسکونی از 7واحد به 10واحد مسکونی-

با توجه به بررسی مجدد و با عنایت به احداث سایبان در صورت ابقاء سایبان ، فاقد کسري  -
پارکینگ می باشد و در صورت عدم ابقاء سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و دو 

.واحد کسري پارکینگ درآمدي از بابت تزاحم دو جفت پارکینگ تعلق می گیرد
عدم رعایت فضاي باز بمقدار72.16  مترمربع-
عدم رعایت فضاي سبز بمقدار2.16  مترمربع-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
((ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري می باشد ))

.مراتب جهت  به روز رسانی و صدور عدم خالفی و دستور مقتضی ارسال میگردد
سایر سایر 3542.9 3360000  , 1395

 , 1398
بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/06/15 1/99/36271 تجدید 

نظر
گلسار - خ 
استاد معین 

- ك 16 
نبش کوچه 

دوم

1-1-10443-30-1-0-0 48
0
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي تصمیم شماره 1/99/36281  مورخه 99/6/17 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر بررسی مغایرت زیربناي پروانه با زیربناي اجرایی مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه 

 زمین نسقی
با عرصه حدود  1829/34 متر مربع و ساختمان در حال احداث  در دو بلوك متصل بهم  که 
براي آن   پروانه  ساختمانی از سوي  بخشداري مرکزي بشماره 7517 مورخ 1383/10/22  

بصورت سه  طبقه  ، شامل
فروشگاه و سالنهاي آموزشی و پارکینگ و استخر شنا و سرایداري و دفتر کار و رختکن  با  

زیربناي 2300 متر مربع صادرگردیده  که پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط میباشد وبا 
عنایت به جلسه کارگروه فنی

مورخه 98/11/28 که درآن قید گردیده بود کل زیربنا با عنایت به عدم اعتبار پروانه وخالف  
صورت گرفته بدون مجوز گزارش گردد و متعاقب آن  با توجه به نامه شماره 80257 مورخه 

99/5/6 بخشداري مرکزي
که ثبت اتوماسیون شهرداري گردیده  مبنی بر تایید اصالت پروانه از سوي آن بخشداري   

درخصوص اینکه زیربناي پروانه صادره از مجموع زیربناي اجرایی کسر شود یا خیر از 
مدیریت محترم نظریه ارشادي خواسته

شد که برابر دستور شهرداري محترم منطقه اعالم شده که با عنایت به نامه بخشداري  
مرکزي در خصوص اصالت پراونه  جهت اصالح گزارش  اقدام شود و گزارش قبلی اصالح 

وزیربناي پروانه از زیربناي خالف کسر
گردید وجدول تحلیل خالف اصالح گردیده .  همچنین عملیات ساختمانی در بلوك یک در  
حد سفت کاري است که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري که بشماره 211160  مورخه 

 99/10/27 ثبت اتوماسیون
شهرداري مرکز گردیده شروع  بناهاي احداثی سال 1392 اعالم گردیده که گزارشات ماضی 
براساس تاریخ اعالم شده از سوي کارشناس رسمی دادگستري به سال 1392 اصالح گردیده 

 : وزیربناي آن  شامل
همکف در بلوك یک  بصورت آموزشی  بازیربناي 973/56  مترمربع + همکف در بلوك   -1
دوم  یکباب  مغازه با ارتفاع 4متروزیربناي 183/27 مترمربع  وراه پله تجاري بسطح 4/88 

مترمربع وراهرو وراه پله مسکونی
بسطح 21/11 مترمربع   . که درمجموع دو بلوك درهمکف نسبت به زیربناي پروانه بسطح 

. 117/18 مترمربع کاهش بنا دارد
طبقه اول در بلوك یک  بصورت آموزشی بازیربناي 973/56  مترمربع +  طبقه اول  در   -2

بلوك دوم  بصورت یک واحد تجاري مستقل با راه پله دسترسی اختصاصی وارتفاع 3/5 متر  
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بسطح 189/77 مترمربع  و راه پله
مسکونی بسطح 19/49  مترمربع  که درطبقه اول نسبت به زیربناي  پروانه بسطح 482/82    

مترمربع داراي افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت آموزشی و بسطح 189/77 مترمربع 
..  بصورت تبدیل واحد مسکونی به تجاري  می باشد

طبقه دوم  در بلوك یک  بصورت آموزشی بازیربناي 973/56   مترمربع  +  طبقه دوم   -3
در بلوك دوم بصورت یک واحد مسکونی  بسطح 174/7 مترمربع و راه پله بسطح 19/28  

 مترمربع که در این طبقه نسبت به زیربناي
پروانه صادره بسطح 867/54  مترمربع داراي افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت آموزشی 

 .   می باشد
طبقه سوم  در بلوك یک  بصورت راه پله بسطح 120/77 مترمربع وتراس روباز ( بام  -4
تهرانی ) بازیربناي  852/79 مترمربع بصورت آموزشی  که مجاز به احداث بصورت بام 

 تهرانی نمی باشد +   طبقه سوم در بلوك دوم
بصورت  یک واحد مسکونی که قسمتی از آن داراي تراس روباز است بازیربناي 193/98 

 . مترمربع  که نسبت به زیربناي پروانه این طبقه مازا برتعداد طبقات پروانه می باشد
باتوجه به ضوابط پارکینگ ردیف 1-4 دفترچه ضوابط پارکینگ ( آموزش عالی وفنی  -5

حرفه اي )به ازاي هر 100 مترمربع زیربنا یک ونیم پارکینگ سرپوشیده یا روباز نیاز است که 
  براساس سطح آموزشی 3894/24

مترمربع نیاز به 58  واحد پارکینگ بوده که تعداد 27 واحد آن درفضاي باز تامین و تعداد 31
 .     واحد کسري پارکینگ آموزشی دارند

با توجه به سطح تجاري ذکر شده براي هر 50 مترمربع بناي تجاري نیاز به یکواحد -6
. پارکینگ بوده که براي سطح مذکور کسري تعداد 8 واحد پارکینگ تجاري دارند

 براي تعداددو واحد مسکونی کسري دوواحد پارکینگ مسکونی دارند -7
ضمنا`به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/07/22 ملک فوق بمساحت 2/17 متر مربع 

 .  از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان 20 متري حد جنوب قرار دارد
همچنین  ملک فوق براساس طرح تفصیلی قدیم درکاربري آموزشی   وبراساس طرح 

تفصیلی جدید در پهنه ورزشی تثبیت شده قرار داردکه براساس طرح تفصیلی کل بناي 
 . احداث مازاد برتراکم می باشد

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
*********************************************************

************************************
احتراما` با عنایت به درخواست مجدد متقاضی مبنی بر بررسی مجدد درخصوص تخلفات 
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صورت گرفته برابر استعالم بعمل آمده از بناي تجاري وآموزشی  شروع عملیات ملک فوق به 
 سال 1392 اصالح میگردد واما

درخصوص سایر موارد مطرح شده از سوي متقاضی کلیه موارد اعم از کسري پارکینگ وغیر 
 . براساس ضوابط طرح تفصیلی اعالم شده است مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 427,980,000(چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.95  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/15 1/99/36272 بدوي بلوار دیلمان 
زمینهاي 
امام علی

1-1-10280-175-1-0-0 481

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح  احداث یک طبقه مازاد ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را 

دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري  با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی به شماره 102476 مورخ 99/6/3 ، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,769,241,600(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  نه 

میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 175.52  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه دوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/295مورخ 98/10/12 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 597.20 مترمربع میباشد، 
:.از بابت موارد ذیل داراي پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

اضافه بنا درهمکف به سطح 38.90 مترمربع، در طبقات اول و دوم به سطح 77.80 مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.27 مترمربع و در طبقات 

اول و دوم به سطح 3.96 مترمربع
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 68.78 درصد و سطح اشغال موجود 88.32 درصد میباشد 
حالیه با ادامه پیشرفت عملیات ساختمانی برابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول 

:پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 38.57 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 1.92مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 175.52 مترمربع -3

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.72 مترمربع -4
به سطح 5.74 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5

در زیرشیروانی دارد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

در خصوص تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/06/03 گزارش قبلی عینا جهت صدور 
.تصمیمات مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

481

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 336,000,000

(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/23 1/99/36273 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد - 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-2-10726-20-1-0-0 48
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه تجاري همکف به مساحت 11.03 مترمربع، تبدیل پارکینگ به تجاري به 

مساحت 12.5 مترمربع، توسعه بالکن تجاري به مساحت 21.38 مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 

کارشناسی که تحت شماره ش ر-93299 مورخ 99/05/23 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی موارد مذکور به مبلغ 

5،447،000،000  ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,089,400,000(یک میلیارد و  

هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 44.91  0
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/23 1/99/36273 تجدید 
نظر

میدان  
جهاد - 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-2-10726-20-1-0-0 48
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراء سقف سوم  که داراي 
پروانه ساختمانی تجاري به شماره 1/98/277  مورخ 1398/09/26 و بصورت یک واحد 

تجاري به انضمام بالکن تجاري  و به مساحت کلی 158.41  مترمربع صادر شده و حالیه با 
: توجه به نقشه برداري ارائه شده ، داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

. توسعه تجاري در همکف به مساحت 11.03 مترمربع -1
. تبدیل پارکینگ به تجاري در همکف  به مساحت 12.50 مترمربع -2

. توسعه بالکن تجاري به مساحت 21.38 مترمربع -3
. احداث طبقه مازاد تجاري در طبقه اول به مساحت 121.96 مترمربع -4

با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه داراي  -5
.4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.دو متر حیاط خلوت حد غربی رعایت نشده است 
.راه پله تا بام تا این مرحله اجراء نشده است

.سطح اشغال مجاز 74.70  درصد و سطح اشغال مورد استفاده 82.12 درصد می باشد
****************

بازگشت به نامه تصمیم کمیسیون به شماره 35104 مورخ 99/4/15 در صورت اعاده  ***
طبقه مازاد ، با توجه به متراژ طبقه مذکور به تنهایی نیاز به 2 واحد پارکینگ داشته که در 

صورت اعاده ان تعداد کسري پارکینگ 3 واحد خواهد بود که یک واحد در زمان صدور 
.پروانه پرداخت گردیده است. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به دستور معاونت مبنی بر جداسازي بخش جزاي نقدي و بخش تخریب لذا  ****
قسمت تخریب موقتاً از از جدول کاربري ها حذف شده تا محاسبات درامدي بر مبناي متراژ 

.داراي راي جریمه محاسبه گردیده و پس از آن مجدداً به جدول اضافه می گردد

48
2

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 559,893,600(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 74.06  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/29 1/99/36275 بدوي گلسار 
خیابان 126
کوچه وصال 

بن بست 
نبلوفر

1-1-10514-32-1-0-0 48
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/50 مورخ 98/03/25 با زیر بناي کلی 508.58مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 16.64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 57.42 مترمربع ( هر طبقه 19.14 مترمربع) -2
تبدیل زیر شیروانی به سطح 43.32 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 134.83  -3

مترمربع که به صورت دوبلکس با طبقه سوم میباشد.توضیح اینکه به سطح 28 مترمربع از 
.طبقه چهارم به صورت تراس روباز میباشد

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 71.57% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 81.57

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

متقاضی با گزارش به شرح باال داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که حالیه در 
مرحله نازك کاري بوده و

عرض درب نفررو راه پله مشاعی طبقه همکف  در نقشه هاي زمان پروانه 1.1 متر می باشد  -
. که در نقشه معماري اجرایی 1 متر در نظر گرفته شده که تا کنون اجرا نگردیده است

.فعال` فاقد اشرافیت به پال ك حد شمالی می باشد -
  . گزارش جهت بروز رسانی ارسال می گردد 

48
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات اول تا چهارم  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 798,940,800(هفتصد و  نود و 

 هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.26  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36276 بدوي بلوار گیالن، 
انتهاي 179، 

20 متري 
گاز، ك 

طاها، اولین 
چهر راه 

سمت راست

1-1-10573-6-1-0-0 48
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/306 مورخ 98/12/08 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 804.54 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.34مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 71.92 مترمربع (هر طبقه 17.98 مترمربع)-2
احداث یک طبقه مازاد به سطح 166.59 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی -3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 20.26 مترمربع -4
به سطح 14.50 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5

در زیرشیروانی دارد
سطح اشغال مجاز پروانه 64.95 درصد (بدون احتساب سایبان) و سطح اشغال موجود  

.72.81درصد میباشد
.فضاي باز تامین گردیده است

پارك حاشیه در وضع موجود رعایت نگردیده است.مطابق نقشه هاي پروانه نیز پارك حاشیه 
".رعایت نمی گردید، لیکن به اشتباه در فرم کنترل نقشه ذکر شده `رعایت گردیده است

رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد.با توجه به افزایش طول 
.درب ها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

48
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی چهارم 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 3,133,670,400
(سه میلیارد و  یکصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 310.88  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/07 1/99/36287 بدوي استادسرا 
بلوار معلم  
ملکوتیان

1-2-10055-16-1-0-0 48
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره  498 مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 7  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 838.95  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 

 ، 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده
در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و  نماسازي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می 

: باشد
تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
%سطح اشغال مجاز59.47% ---------- مورد استفاده 81.62 -

اضافه بنا در همکف به سطح44.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  175.41مترمربع ( هر طبقه 58.47 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح  82.37 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.90 مترمربع عدم -

. رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 215.47 مترمربع -

توسعه ي بنا در زیرشیروانی بسطح 13.32 مترمربع ضمنا بسطح 7.32 مترمربع بناي مازاد  -
. بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجازانباري در زیرشیروانی دارد

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.59 مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 7 به 5 واحد که ملزم به تامین پارکینگ دوبل می  -

. باشد و طبق نقشه رعایت 5 پارکینگ دوبل می گردد
با توجه به کاهش تعداد و افزایش عرض درب پارکینگی و تامین پارك حاشیه اي ، تعداد 2  -

. باب کسري پارکینگ تزاحمی /درآمدي دارد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

************************************************
از بابت گزارش فوق براي همکف و طبقات اول تا چهارم داراي راي بدوي جریمه و براي طبقه 

5  و مازاد انباري در زیرشیروانی راي بدوي تخریب دارد که پس از آن منتج به صدور راي 
 تجدید نظر به شماره 1/99/37282 مورخ 1399/08/19  مبنی بر پرداخت جریمه گردید
که حال با توجه به پرداخت کلیه موارد درآمدي تا این مرحله با توجه به اینکه در زمان 

گزارش پرونده به کمسیون ماده 100 میزان مساحت تبصره 7 بسطح 131.15 مترمربع (تراکم 
تشویقی زمان صدور پروانه) قید نگردیده بود برابر وضع موجود که خلف جدیدي  مشاهده 

. نگردیده است و  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها  در حال بهره برداریست

48
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 16,340,400(شانزده میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  
چهارصد) 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 45.39  2
 

180000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/09 1/99/36290 تجدید 
نظر

فخب-کوچه 
یازدهم-نب

ش آقا 
سیدخلیل

1-1-10647-127-1-0-0 48
6

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري ، در حد تراکم  ،ضمن نقض راي بدوي ،  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 107564 مورخ 99/6/11 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 
1,126,980(یک میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  نهصد و  هشتاد) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 62.61  0.1
 

180000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`در اجراي تصمیم شماره 1/98/32887  مورخه 98/12/13 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر ابالغ وارسال مجدد به کمیسیون  مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت 

 (مفروزي)
بصورت ششدانگ یکبابخانه ویالیی با زیربناي 92 متر مربع با قدمت (تاریخ نصب کنتور برق 

 1375) بهمراه سایبان در حیاط بمساحت حدودا` 16 متر مربع  بمساحت عرصه 121/45
متر مربع که بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردیده وطبق خط پروژه ارسالی بشماره 12 

37/97 متر مربع در تعریض معبر هاي 6 و 8 متري و پخ  مورخ 1397/07/08 بمساحت حدودا`
.دو گذر قرار دارد

سطح اشغال مجاز همکف 75% مورد استفاده بعد از عقب نشینی 129/37% واز کل بناي  
احداثی بناي داخل تراکم بمساحت 62/61 متر مربع -بناي خارج از تراکم 45/39  متر 

 مربع.وبا توجه به
قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه 

.دارند.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شهرداري منطقه یک رشت بشماره 86233 مورخ 1399.05.13  
ومتعاقبا` ارجاع امربه کارشناس رسمی جهت ارائه نظریه تکمیلی  با وصول نظریه 

اصالحی کارشناس رسمی به شماره 105288 مورخ 1399.06.06  (ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز) مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1.861.200.000  ریال، 

بدین وسیله مبلغ جریمه راي شماره 34757 مورخ 1399.03.13 به 372,240,000
(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال اصالح می گردد این راي 

جزء الینفک راي شماره  فوق االشاره بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون 
دیگري ممنوع است.

جریمه 14.1  0
 

1800000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1399/06/18 1/99/36306 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

حسین آباد 
-خیابان 
منفرد 
دوست 

-کوچه 32

1-2-10344-27-1-0-0 48
7

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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه مسکونی به سطح عرصه 138.10 مترمربع که از 
بابت احداث اعیان مسکونی به سطح 87 مترمربع و سرویس بهداشتی جداساز به سطح 
1.57 مترمربع و انباري به سطح 14.10 مترمربع داراي بالمانع شماره 1/33/2600 مورخ 

1381/03/22می باشد. حالیه متقاضی انباري به سطح 14.10 مترمربع را تبدیل یک باب مغازه 
با قدمت حدود 4 سال نموند. برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد. 
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 43748 مورخ 1398/03/21 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-106311
 مورخ 99.06.10 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ، بمبلغ 2,121,840,000(دو میلیارد و  
یکصد و  بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 210.5  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/18 1/99/36307 تجدید 
نظر

خیابان 104
کوچه 

 سیکاس

1-1-10376-25-1-0-0 48
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  به شماره 382 مورخ  97/12/12 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي  686.35 مترمربع می 
باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به 
احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و  سربندي می باشد که مالک 
برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و  سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز70 % ---------- مورد استفاده 80.55 -

 اضافه بنا در همکف به سطح 9.29 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  22.35 مترمربع ( هر طبقه  7.45 مترمربع  -

(
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح مجموع 26.40 مترمربع (هر  -

طبقه 8.80 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( به کسر راه پله )در طبقه 4 (دوبلکس با طبقه سوم ) بسطح  -

.139.21مترمربع که از این مقدار بسطح 22.24 مترمربع تراس روباز اختصاصی  می باشد
 کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به عدم اجراي انباري در آن بسطح 42.18 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.87 مترمربع و در  -

مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 10.38 مترمربع ( طبق نقشه عرض موجود راه پله در هر طرف 
1.10 متر است.)

 رعایت پارکینگ تا اذین مرحله می گردد -
. رعایت فضاي سبز می گردد ولی رعایت فضاي باز نمی گردد -

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

48
8
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 600,696,000(ششصد میلیون و  ششصد و  نود و  شش هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 166.86  3
 

1200000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/18 1/99/36309 تجدید 
نظر

خ معلم-فاز 
2-نرسیده 

به 
آموزشگاه 

سفیر- 
کوچه ایوب 
عطایی-بن 

بست 
راستین

1-2-10219-25-1-0-0 48
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده طبق پروانه ساختمانی شماره 439 مورخ 1388/12/27 بصورت ساختمان 
2.5 طبقه در دو واحد مسکونی با زیربناي 227.46 متر مربع صادر گردیده است عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري است وضع موجود ساختمان بصورت 3.5 طبقه است راه پله به 
بام اجرا نشده است در قسمتی از شرق ساختمان عرض 2متر حیاط خلوت رعایت نشده 

است و عرض موجود 1.80 متر است  داراي رمپ پارکینگ سمت شارع با اختالف سطح حدود 
0.5 متر می باشد که میبایست اصالح گردد  پروانه ساختمانی تاکنون تمدید نشده و از درجه 

اعتبار ساقط است برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و 
خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج 

 تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 21.89 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  23.05 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  23.05 متر مربع -3

 احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه سوم بسطح حدود  98.87 متر مربع-4
کسري پارکینگ ندارد رعایت حداقل پارکینگ برابر ضوابط  سال صدور پروانه می گردد  -5

(پارکینگ شماره 2و3 مورد تائید می باشد )
.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
86138 مورخ 1399.05.13 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.850.000.000 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 770,000,000(هفتصد و  هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 154.03  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/18 1/99/36315 بدوي ج انزلی- خ 
عرفان 1 

-کوچه دادا

1-1-10397-993-1-0-0 490

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 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک واحد تجاري به مساحت 137.46 
مترمربع با ارتفاع 3 تا 4.70 متر و بر روي عرصه نسقی (با قدمت سال 98) می باشد. برابر 

.نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود عرصه 163.60 مترمربع میباشد
.از بابت آن سوابقی ارائه نگردید.در زمان بازدید به صورت کارگاه چوب بري میباشد

کارگاه مشتمل بر دفترفروش به انضمام بالکن هر یک به سطح 16.57 مترمربع، سرویس 
بهداشتی به سطح 5.75 مترمربع و فضاي سرپوشیده باقیمانده به سطح 115.14 مترمربع 

.میباشد
.واحد کسري پارکینگ دارد 3

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
.برابر گواهی کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی و طراحی معبر می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت حذف زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه ( بصورت دوبلکس طبقه چهارم) و 
توسعه راه پله و اطاقک آسانسور، با توجه به نظریه کارشناسی شماره 104388 مورخ 

1399.06.05 در خصوص استحکام بنا ، با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,047,916,800(یک میلیارد و  چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 103.96  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/18 1/99/36316 بدوي بلوار استاد  
معین-  
کوچه 12

1-1-10124-552-1-0-0 491
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/96/324 مورخ 1396/12/28 و  اصالح پروانه به شماره 346031  مورخ 1397/12/22 

بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 492.15 مترمربع صادر 
:گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

  .اضافه بنا در همکف به مساحت  5.79 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.79 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 5.79 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 5.79 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم  به مساحت 116.42 مترمربع-5
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به چهار  واحد افزایش یافته است ولیکن با توجه به 

.تامین پارکینگ هاي مورد نیاز تا این مرحله ،  کسري پارکینگ ندارد
باتوجه به افزایش عرض درب سواره رو حد شمالی ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي 

.تعلق می گیرد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 79.80 درصد  و سطح اشغال اجرائی 

.83.97 درصد می باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1399/02/16 می باشد و اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده است

****************************************************
حال عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري طبقات و اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی  

طبقه پنجم بوده و مالک اقدام به تخلف جدید با توجه به نقشه هاي معماري به شرح ذیل 
:نموده است

حذف زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد ( به صورت دوبلکس واحد طبقه چهارم  -
) در طبقه پنجم به سطح 99.87 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 25.58 مترمربع به 

صورت تراس روباز می باشد )
توسعه راه پله  و اطاقک آسانسور طبقه پنجم به سطح 4.09 مترمربع -

.رعایت پارکینگ گردیده است 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

491
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري 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 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 47,083,200(چهل و  هفت میلیون و  
هشتاد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.08  2
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 1/99/36322 بدوي سیاه  
اسطلخ -  
بن بست82

1-2-10145-165-1-0-0 49
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 1.5 برابر 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري ، 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 91334مورخ 99/05/21 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 30,150,180(سی میلیون و  یکصد و  پنجاه 

هزار و  یکصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 295.59  0.1
 

1020000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 1375 بصورت ششدانگ 
یک باب خانه و محوطه به مساحت 216.70 متر مربع که حالیه طی بازدید میدانی  دو واحد 

آپارتمان بر روي یک واحد سوئیت و پیلوت با مساحت اعیانی 318.67 مترمربع بصورت 
.بدون مجوز و خالف ساز  در محل موجود می باشد

.تاریخ ساخت با توجه به تاریخ نصب کنتور ( سال 1384 ) در نظر گرفته شده است
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/10/08 به مساحت 11.88 مترمربع از حد جنوب در 

.تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد
به مساحت 134.15 مترمربع در همکف ، داخل تراکم و به مساحت 5.34 مترمربع در همکف ، 

.خارج از تراکم می باشد
به مساحت 103.19 مترمربع در طبقه اول ، داخل تراکم و به مساحت 17.74 مترمربع در طبقه 

.اول ، خارج از تراکم می باشد
.طبقه دوم به مساحت 58.25 مترمربع داخل تراکم می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
.سطح اشغال مجاز 65 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 67.58 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

49
2

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف الی طبقه چهارم باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
1,305,057,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنج میلیون و  پنجاه و  هفت هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 334.63  3
 

1300000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/10 1/99/36323 تجدید 
نظر

شهید  
بهشتی 
دهسرا 
بهاران

1-1-10277-9-1-0-0 49
3

در خصوص اعتراض مالک 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 98390 مورخ -99/05/29  
ارزش سرقفلی تبدیل پیلوت به دوباب مغازه به مبلغ 5.254.700.000  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 1,050,940,000(یک میلیارد و  پنجاه 

میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 61.82  0
 

1300000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( داراي پروانه شماره 332  مورخ 87/5/30 بصورت ساختمان 4/5 طبقه بهمراه زیرشیروانی 

مجموعا`در 9 واحد مسکونی با زیربناي 703/50 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
 .در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري اصالحی ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 64/54 متر مربع -1

تبدیل قسمتی از پیلوت به 2 باب مغازه (فاقد بالکن) بمساحت 61/82 متر مربع-2
( ارتفاع پیلوت  3/65 متر )

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 73/12 متر مربع (قسمتی از زیربناي مذکور بمیزان  -3
11/72 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت شارع در حد شرق)

اضافه بنا در طبقات 4.3.2 بمساحت 192/36 متر مربع (هر طبقه 64/12 متر مربع)-4
(قسمتی از اضافه بناي هر طبقه بمساحت 11/72 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت 

معبر در حد شرق)
تبدیل زیر شیروانی به طبقه مازاد در طبقه پنجم که مابه التفاوت وضع موجود با پروانه  - 5

صادره با احتساب کنسول غیرمجاز (بمساحت 11/72 متر مربع)به سمت شارع بمساحت 
139/72 متر مربع

 بهمراه 1/2 زیربناي پروانه (به کسر راه پله ) بمساحت  19/39 متر مربع
(توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 29/58 متر مربع بصورت تراس غیر 

مسقف اختصاصی میباشد.)
احداث راه پله به بام بمساحت 12/94 متر مربع -احداث یکواحد انباري در زیرشیروانی  -6

  بمساحت 6 متر مربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 4/61 متر مربع-7
الزم به ذکر است که تعداد واحد هاي مسکونی از 9 واحد به 5 واحد کاهش یافته و

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
توضیح اینکه درخصوص وضعیت پارکینگ ها در زمان پایانکار بوسیله پارك عملی قابلیت 

.بررسی مجدد را دارد
%سطح اشغال مجاز 50%  -سطح اشغال موجود 74/12
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.))

***********
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/99/35578 مورخ 1399/05/01 درخصوص 

وضعیت کسري پارکینگ با توجه به نقشه هاي موجود ، تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري و 

49
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 جانمایی پارکینگ ها (5 پارکینگ ) باستحضار میرساند که
طبق جانمایی پارکینگ ها کسري پارکینگ ندارند.درخصوص واحد هاي تجاري با توجه به  

(.ضوابط زمان پروانه و مساحت مغازه ها نیاز به تأمین پارکینگ نمیباشد
بابت 5 واحد مسکونی 5 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که رعایت میگردد و درخصوص )

واحد هاي تجاري با توجه به ضوابط زمان پروانه و مساحت مغازه ها نیاز به تأمین پارکینگ 
(.نمیباشد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول الی سوم 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 1,002,960,000

(یک میلیارد و  دو میلیون و  نهصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 99.5  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 1/99/36324 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
زمین هاي 
  فرهنگیان

1-1-10485-14-1-0-0 49
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/53 مورخ 
1397/05/01بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  در شش واحد 
مسکونی با زیربناي 875.72 متر مربع  صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 17.83متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  53.49 متر مربع (هر طبقه 17.83 متر  -2
 مربع )

اضافه بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه  چهارم بسطح حدود   -3
 217.41 متر مربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی  بسطح حدود  3.90 متر مربع -4
اضافه بنا ي تراکمی  ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -5
ساختمان  بسطح 28.18 متر مربع ( 8.20+3*6.66) عرض راه پله موجود 1.10متر می باشد
اضافه بنا ي ناشی از اجراي هفت باب انباري در زیر شیروانی با مساحت بیش از 5 متر -6

   مربع بسطح 2.12 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی از شش واحد به هشت واحد افزایش یافته است رعایت  -7

 پارکینگ می گردد
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 44.77 متر مربع می باشد -8

سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال اجرائی 65.35% می باشد درخواست گواهی عدم خالف 
. را دارند مراتب جهت دستور بعدي و به روز رسانی  تقدیم می گردد

49
4

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 

1,934,209,200(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  چهار میلیون و  دویست و  نه هزار و  
دویست) ریال  تائید و استوار میگردد

جریمه 209.33  2.75
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36329 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
توحید - 
توحید 7 

جنب 
ساختمان 

بوستان

1-1-10156-43-1-0-0 49
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده 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 
336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.همچنین 

رعایت سایر ضوابط شهرسازي الزامی می باشد. 

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/12 1/99/36329 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
توحید - 
توحید 7 

جنب 
ساختمان 

بوستان

1-1-10156-43-1-0-0 49
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/311مورخ 96/12/28 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1161.45 مترمربع میباشد.از بابت 

اضافه بنا در همکف به سطح 30.04 مترمربع و در طبقات اول و دوم به سطح 119.44 مترمربع 
و 7.14 مترمربع و شکایت همسایه، داراي راي کمیسیون ماده صد و سوابق پرداخت در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف 

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم با قدمت سال 98 و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 29.10 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -1
مفید در همکف به سطح 3.79 مترمربع که به کسر مقادیر راي کمیسیون ماده صد داراي 

.مابه التفاوت به سطح 2.85 مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 300.30 مترمربع (هر طبقه 60.06 مترمربع) و -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 6.45 
مترمربع (هر طبقه 1.29 مترمربع) که به کسر مقادیر راي کمیسیون ماده صد داراي مابه 

التفاوت به سطح 180.17 مترمربع میباشد
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 19.92 مترمربع -3

به سطح 6.39 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -4
.در زیرشیروانی دارد

پارکینگ هاي موردنیاز براي هر واحد مسکونی دو واحد و در کل 10 واحد میباشد  که -5
برابر نقشه هاي ارائه شده 9 واحد پارکینگ جانمایی شده اما با توجه به افزودن درب 

پارکینگ و حذف پارك حاشیه اي، یک از پارکینگها با وجود رعایت ابعاد مجاز موردتایید 
نبوده و جمعا دو واحد کسري پارکینگ دارد. ضمنا مسدود نمودن درب مورد نظر در هنگام 

.پایانکار الزامی میباشد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

سطح اشغال مجاز پروانه 52.25 درصد و سطح اشغال موجود 69.83 درصد میباشد.(بدون  
احتساب سایبان)

.از بابت موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
--------------------------------

حالیه مالک ضمن مسدود نمودن درب موردنظر نسبت به تغییر آرایش پارکینگ ها اقدام 
.نموده است. بر این اساس کال داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

49
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بالکن تجاري به 
مساحت 11/4 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 50,160,000
(پنجاه میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 11.4  4
 

1100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36330 بدوي بلوار رجائی  
49 

1-2-10234-1-1-2-0 49
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب مغازه 
در همکف به سطح 20.57 مترمربع به انضمام بالکن به سطح 7.60 مترمربع بوده که از بابت 

.آن داراي پروانه و پایانکار بوده و به استناد آن عقب نشینی ندارد
حالیه مالک با مصالح چوبی اقدام به توسعه بالکن به صورت سرتاسري و به سطح 11.40

مترمربع نموده است.(به کسر راه پله داخلی)
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 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 پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 608,580,000(ششصد و  هشت میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و 
اعالم می گردد .

جریمه 80.5  2.25
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36334 بدوي بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 
انتهاي 

 بوستان 2

1-1-10477-18-1-0-0 49
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 16 مورخ 1396/04/27به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 615.6 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اتمام 
فونداسیون و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 6.5 مترمربع داراي سوابق در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و براي آن پروانه مرحله دوم به شماره 317187 مورخ 
1396/08/23 صادر گردیده است. حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 1.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 59.56 مترمربع ( هر طبقه 14.89 مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 4.58 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 14.40 متر مربع ( هر طبقه 

3.60 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.14 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 0.72 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 0.37  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 73.43% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

74.37%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

49
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 16.63 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 11.12 مترمربع، تبدیل تراس آفتابگیر به بناي 

مفید جمعاً به مساحت 19.95 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.11 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 984,024,000(نهصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  بیست و  چهار هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 97.7  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36338 بدوي بلوار قلی 
پور   13

آبان-کوچه 
اول-سمت 

راست

1-2-10702-72-1-0-0 49
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 9 مورخ 97/04/10و اصالح پروانه مورخ 98/09/12 بصورت 3 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 513.38 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 16.63مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.53 مترمربع -2
به سطح 0.11 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

همکف
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 49.89 مترمربع (هر طبقه 16.63مترمربع)-4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 10.59 -5
مترمربع (هر طبقه 3.53 مترمربع)

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید به سطح 19.95 مترمربع (هر طبقه 6.65 مترمربع) -6
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 15.81مترمربع

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 74.43 درصد و سطح اشغال موجود 85درصد میباشد 

با توجه به افزایش درب هاي پارکینگ مشمول عوارض کسري یک واحد پارکینگ درآمدي 
.میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 2.5 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 

جریمه به مبلغ  902,328,000(نهصد و  دو میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 107.42  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36356 تجدید 
نظر

گلسار خ  
96 گلستان 

3

1-1-10071-3-1-0-0 49
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/92مورخ 
1397/05/18بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با زیربناي 546.22
 متر مربع در سه   واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 23.68 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول  الی سوم بسطح 71.04 متر مربع (هر طبقه بسطح  حدود   -2

23.68 متر مربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  2.27 متر مربع -3

اضافه بنا ي ناشی از اجراي دو باب انباري در زیرشیروانی مازاد بر 5 متر مربع به مساحت -4
 0.24 متر مربع

اضافه بنا ي ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان -5
 (بسطح 12.46 متر مربع (3.16+2.98*3

 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز بسطح 6.78 متر مربع می باشد -10
سطح اشغال مجاز با احتساب مساحت راه پله 68.62% و سطح اشغال اجرائی 81.96% می 

باشد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند الزم به توضییح است در حد جنوب برابر نقشه 
هاي زمان صدور پروانه پارك حاشیه اي داشته که رعایت آن در زمان پایانکار الزامی است  

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
طی بازدید انجام شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان  ************

 درحال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

14,707,574(چهارده میلیون و  هفتصد و  هفت هزار و  پانصد و  هفتاد و  چهار) ریال  
تائید و استوار میگردد.

جریمه 21.52  1.5
 

455625  , 1384 تبدیل غیر مجاز 1399/06/24 1/99/36357 تجدید 
نظر

گلسار خ 
 20 192
متري 
یازدهم

1-1-10296-97-1-0-0 500

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 198 مورخ  
 .1382/02/28 بصورت  3 طبقه در  3 واحد مسکونی با زیر بناي 337.48 مترمربع می باشد

از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات طی بررسی پرونده داراي سوابق گزارش و آراي 
: کمیسیون ماده صد می باشد که به قرار ذیل است

 اضافه بنا در همکف بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 15.39 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 15.39 مترمربع -

کاهش سطح راه پله در مجموع سه طبقه بسطح 9.06 (هر طبقه 3.02 مترمربع ) -
. کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به دو واحد -

-----------------------------------------------
مجددا با توجه به نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به عدم خالف صادره است
 %سطح اشغال مجاز 56.24% ------------------ مورد استفاده 67.20

 کاهش سطح همکف نسبت به عدم خالف صادره 0.10 مترمربع -
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک واحد مسکونی مجزا بسطح 46.71 مترمربع مازاد بر تراکم -

 کاهش سطح طبقه اول نسبت به عدم خالف صادره بسطح 0.10 مترمربع -
افزایش بناي همزمانساز در طبقات  دوم و سوم بسطح 1.78 مترمربع (هر طبقه 0.89  -

مترمربع )
افزایش تعداد واحد ها نسبت به عدم خالف صادره از دو به سه واحد که منطبق با پروانه  -

. است و طبق ضوابط پروانه رعایت پارکینگ می گردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات  دوم و سوم بصورت همزمانساز   -

بسطح  19.74 مترمربع (هر طبقه 9.87)
. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ملک در حال بهره برداریست

*********************************************************
****************

 . پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد و گواهی عدم خالف می باشد
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده فاقد مغایرت زیربنایی 

.  است
. رعایت دو پارکینگ براي سه واحد می گردد

. دسترسی به حیاط خلوت شمالی از طریق سوئیت همکف است

500

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.مراتب جهت صدور پایانکار و دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 با عنایت به مدارك و مستندات پرونده  و اعالم سال وقوع تخلف توسط شهرداري 
(1338) ، برابر بند یک مصوبه 69/1/24 شوراي عالی معماري و شهرسازي ،و تاریخ 
تصویب طرح جامع شهر رشت ، ضمن نقض راي بدوي ،   قابلیت طرح و بررسی در 

کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 2938  0
 

55000  , 1338 احداث بناي بدون مجوز 1399/06/24 1/99/36360 تجدید 
نظر

میدان  
شهرداري 
جنب هتل 
اردیبهشت 

(اداره 
مخابرات)

1-2-10001-191-1-0-0 501

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما`مکان مورد بازدید طبق سوابق بصورت
(( برابر سند ششدانگ یک دستگاه تلفنخانه با قدمت سال 1338 در 3 طبقه  که در حال 

حاضر بصورت مرکز فنی شرکت مخابرات می باشد که از بابت احداث آن بالمانعی در سیستم 
موجود  نبوده و جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 

پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.))
توضیح اینکه گزارش مذکور بصورت غیابی و بازدید از داخل ملک صورت نپذیرفته و پس از 

ارائه مدارك و سوابق توسط مالک همچنین ارائه نقشه وضع موجود قابل بررسی مجدد 
.میباشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

درخصوص 3 کسري پارکینگ با توجه به حکم اعاده 12.5 مترمربع تخلف تبدیل 
پیلوت به مغازه،یک واحد کسري پارکینگ حذف میگردد لذا راي بدوي مبنی بر 

جریمه با اعمال ضریب 2 برابر براي کسري دو واحد پارکینگ به مبلغ 310,000,000
(سیصد و  ده میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/24 1/99/36362 تجدید 
نظر

پیچ سعدي  
 کوچه 

یوسف زاده

1-2-10305-12-1-0-0 502

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص اضافه بناي تجاري و توسعه بالکن تجاري ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 989,148,000(نهصد و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 106.36  3
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36362 تجدید 
نظر

پیچ سعدي  
 کوچه 

یوسف زاده

1-2-10305-12-1-0-0 502

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((( داراي پروانه شماره 462 مورخ 1394/12/27 و اصالح پروانه مورخ 1398/03/25 بصورت 

2 باب مغازه بهمراه بالکن بهمراه پارکینگ با زیربناي 174/45 متر مربع صادر گردیده که 
: عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت بوده و بابت

 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 20/63 متر مربع-1
 توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 4/55 متر مربع بصورت تبدیل راهرو به مغازه-2

توسعه بناي تجاري در همکف بمساحت 12/50 متر مربع بصورت تبدیل پارکینگ به مغازه-3
توسعه بالکن بمساحت 81/18 متر مربع (به کسر حفره راه پله) -4

تعداد 4 واحد پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به پرداخت عوارض یکواحد  -5
.کسري پارکینگ تعداد 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36362 مورخ 1399/06/24 (بابت تبدیل 
پارکینگ به تجاري بمساحت 12/50 متر مربع رأي اعاده به وضع سابق و کسري یکواحد 

.پارکینگ منتفی و باقی موارد محکوم به جریمه ) میباشند
توضیح اینکه وضع موجود مالک از بابت اجراي حکم نسبت به تأمین یکواحد پارکینگ 

بهمراه راهرو مجموعا` بمساحت 16/07 متر مربع در حد غرب اقدام نموده اند.)))
*******************

طی بازدید بعمل آمده مالک مجددا` اقدام به تبدیل پارکینگ و راهرو بمساحت 16/07 متر 
.مربع به تجاري نموده اند

.همچنین داراي توسعه بناي بالکن بمساحت 3/44 متر مربع میباشند
.ضمنا` تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

502

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به پنج واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

بوده ، و ضمن نقض راي بدوي حکم به ابقاء تعداد 5 واحد مسکونی صادر و اعالم می 
گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/26 1/99/36363 تجدید 
نظر

خ سعدي   
مرادي

1-2-10300-4-1-0-0 50
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 259,308,000(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و 
 هشت هزار )  ریال تائید و استوار میگردد

جریمه 30.87  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/26 1/99/36363 تجدید 
نظر

خ سعدي   
مرادي

1-2-10300-4-1-0-0 50
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي  سند تجمیعی و داراي پروانه احداث بنا به 
شماره 1/98/63مورخ 98/4/2  به صورت 4 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کل 

 . 796.33 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی طبقات  است  و برابر 

 : آخرین نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مغایرت  بشرح ذیل می باشد
 %سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 80% --------------- مورد استفاده 80 -

 کاهش بنا در همکف و طبقات نسبت به پروانه -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.75 مترمربع و در  -

مجموع طبقات اول تا چهارم بسطح 11.76مترمربع (هر طبقه 2.94 مترمربع )
. افزایش تعداد واحد از 2 به 5 که رعایت پارکینگ گردیده است -

توسعه ي بنا در زیرشیروانی بصورت  احداث سه باب انباري  و راهروي دسترسی به آنها  -
بسطح  17.36 مترمربع که از این مقدار بسطح 2.09 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم 

 .رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی است
عرض موجود پخ کمتر از 1/10 دو گذر است  و طول حد شمال و پخ داراي مغایرت با بر هاي  -

. اصالحیست
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها درحال بهره  **/***

 /***/** برداریست
********************************************************

:با توجه به بررسی مجدد گزارش اصالحی به شرح زیر تقدیم می گردد
کاهش زیر بنا در همکف بسطح 0.67 متر مربع -1

کاهش در طبقات اول الی چهارم جمعا بسطح 7.2 متر مربع ( هر طبقه 1.8 متر مربع) -2
کاهش مساحت پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.08 متر مربع که بسطح  -3

0.67 متر مربع اضافه پرداختی دارد
کاهش مساحت پله و حدف پیش آمدگی افتابگیر و تبدیل به بناي  مفید در هر طبقه  -4

9.89 متر مربع و مجموع طبقات 39.56 متر مربع که بسطح 11.76 متر مربع سوابق پرداختی 
.داشته و بسطح 27.8 داراي مابه التفاوت می باشد

باستناد خط پروژه 13-99/11/25 بسطح 0.36 مترمربع به دلیل عدم  اجراي صحیح پخ و حد 
. شمال در تعریض معبر 10 متري قرار دارد

حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند .  مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می 
 . گردد

50
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

1,853,812,800(یک میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  دوازده 
هزار و  هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 183.91  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/24 1/99/36370 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
خیابان 
دکتر 

حسابی 
کوي امام 

 رضا

1-1-10500-45-1-0-0 504

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/537 مورخ 1397/12/29به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 675.32 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 7.39 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 18.93 مترمربع ( هر طبقه 6.31 مترمربع ) -
تبدیل قسمتی از تراس آفتابگیر ضلع جنوبی به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به  -

سطح 10.05 مترمربع ( هر طبقه 3.35 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 138.5 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.85 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 8.19 متر مربع ( هر طبقه 2.73 

متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  از 1.10 متر تا 1.16 متر متغیر می 

.باشد
.زیر شیروانی با توجه به حذف انباریها به سطح 43.15 مترمربع کاهش یافته است

افزایش تعداد واحد از  3 به 4 واحد ( به دلیل احداث طبقه مازاد )  که با توجه به ضوابط 
رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 70% ......................سطح اشغال مورد استفاده 

79.72%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

504

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 57.49 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 
هر یک به مساحت 56.93 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 

ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,077,222,400(سه میلیارد و  هفتاد و  هفت میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار 

و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 305.28  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/02 1/99/36371 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10484-3-1-0-0 50
5

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از پنج به هشت واحد، با توجه به تأمین 
پارکینگ هاي مورد، راي به ابقاء هشت واحد واحد صادر و اعالم می نماید.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  235 مورخ 
98/08/20به صورت 4طبقه روي پیلوت در5 واحد مسکونی  با زیربناي کل 966.15مترمربع 

..میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج  سطح 

:اشغال اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 59.98 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده   80.01درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 57.49 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-4 هرکدام  بسطح  56.93مترمربع که جمعآ بسطح   227.72-
مترمربع

 افزایش در تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 8 واحد مسکونی-
 افزایش در زیرشیروانی بمقدار  20.07مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
با توجه به جانمایی پارکینگ ها درهنگام صدور پروانه پارك حاشیه نداشته لذا حالیه برابر -
افزایش تعداد واحدها و افزایش تعداد درب هاي خروجی پارکینگ داراي یک واحد کسري 

..پارکینگ درآمدي تعلق میگردد
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

50
5

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی در خصوص 2 باب کسري پارکینگ به مساحت 50 متر مربع ، راي 
بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 267,000,000(دویست و  شصت و  هفت 

میلیون ) ریال عینا در این بخش تأیید می گردد .

جریمه 50  1.5
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/24 1/99/36372 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار 
میدان 
نبوت- 
کوچه 
هاشمی

1-1-10670-6-1-0-0 506

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 1,840,662,400
(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) 

ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 258.52  2
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36372 تجدید 
نظر

جاده  
پیربازار 
میدان 
نبوت- 
کوچه 
هاشمی

1-1-10670-6-1-0-0 506

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 890,000,000
(هشتصد و  نود میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 125  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
466,787,200(چهارصد و  شصت و  شش میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 65.56  2
 

3560000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 2,201,850,000(دو 
میلیارد و  دویست و  یک میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال عینا تأیید می گردد 

.

جریمه 246.99  0
 

3560000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 197,046,000
(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 110.7  0.5
 

3560000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,193,508,800(دو میلیارد و  یکصد و  نود و  سه میلیون و  پانصد و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 217.61  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/26 1/99/36375 بدوي دیلمان   
شهرك 
شهید  

بهشتی  
بوستان 19

1-1-10280-1240-1-0-0 50
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 191 مورخ 1394/10/22 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 339.74 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.51 مترمربع -

احداث سایبان متصل به ساختمان در همکف جهت تامین پارکینگ به سطح 6.24 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 142.04 مترمربع ( هر طبقه 35.51  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.37 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.76 متر مربع ( هر طبقه 1.94
 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث انباري به سطح 30.93 مترمربع -

داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 0.34 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5  -
.مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد -
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت ابقاي سایبان ، کسري پارکینگ  -

.منتفی می گردد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله 58.94 % ...................... سطح اشغال استفاده 
% شده 92.07

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

50
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درخصوص اضافه بناي مسکونی راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 983,270,400(نهصد و  

هشتاد و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال تایید میگردد.

جریمه 146.32  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36377 تجدید 
نظر

خیابان  
سعدي کوي 
فالحتی ك 
 17 شهریور

1-2-10359-4-1-0-0 50
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص کسري پارکینگ راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل 

میلیون ) ریال تایید میگردد..

جریمه 125  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/24 1/99/36377 تجدید 
نظر

خیابان  
سعدي کوي 
فالحتی ك 
  17 شهریور

1-2-10359-4-1-0-0 50
8

در خصوص اعتراض شهرداري 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 تاریخ ابالغ راي و اینکه اعتراض خارج از مهلت قانونی ارائه گردیده 
موجبی به فسخ و یا گسیختن دادنامه بدوي نمی باشد 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 و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

3,088,620,000(سه میلیارد و  هشتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) 
ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 291.24  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/146مورخ 
1397/06/14 بصورت  سه طبقه روي دو باب مغازه بانضمام زیر زمین جهت پارکینگ و انباري 

در زیر شیروانی  با زیربناي 997.42متر مربع در پنج  واحد مسکونی و دو باب مغازه صادر 
شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي سقف چهارم است  برابر نقشه برداري و پالن 

معماري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% تا این مرحله بشرح ذیل 
 می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح حدود 28.16متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه همکف  بسطح حدود  28.16 متر مربع -2

افزاش تعداد واحد مغازه از دو باب به پنج باب و  توسعه  بنا ي تجاري بسطح  96.39 متر -3
مربع ( که از این مقدار 28.16 متر مربع بصورت اضافه بنا و 68.23متر مربع بصورت تبدیل 

پیلوت به تجاري است )
اضافه بنا در طبقات  اول و دوم و سوم  بسطح حدود  90متر مربع (هر طبقه 30 متر مربع ) -4

 و افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه سوم از یک واحد به دو واحد
با توجه به پالن معماري ارائه شده تا این مرحله تعداد پنج واحد کسري پارکینگ تجاري -5

دارد که پس از اتمام کار و ارائه نقشه برداري تفکیکی سازمان نظام مهندسی وجانمائی 
  پارکینگ نیاز به پارك عملی  خودرو می باشد

فضاي سبز اجرا ننمودندو کسري فضاي باز بسطح 2.75 متر مربع دارند  -6
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال اجرائی 62.43% سابقه کمیسیون ماده صد ندارد  ****
 میباشد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد S212 کاربري ملک

داراي پرونده شکایتی جاري طی شماره 354293 می باشد و ملک پلمب می باشد طی  
بازدید انجام شده پنجره اتاق خواب ضلع جنوب شرقی طبقات که برابر نقشه هاي زمان 
صدور پروانه اجرا شده بود به عقب کشیده شد و فاصله لبه پنجره از پالك مجاور(ملک 

شاکیان )  2 متر می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 
میگردد.*************** ضمنا برابر صورتجلسه پیوست مورخ 1399/06/17بین 

شاکیان و متشاکی توافق شد با توجه به احداث زیر زمین توسط متشاکی   دیوار حایل بتنی 
در جد غرب ملک شاکیان  توسط متشاکی احداث گردد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

می گردد
بابت موارد فوق داراي راي  کمیسیون تجدید نظر  ماده صد به شماره  **********

1/99/36377 مورخ 1399/06/24 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه  طی بازدید انجام شده  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره  

50
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



برداري است با توجه به  نقشه برداري ارائه شده  داراي کاهش  بنا در زیرشیروانی بسطح 
 0.07 متر مربع می باشد مراتب  مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر 
مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس 

رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت به وصول 
نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-179925 مورخ 98/10/04 در اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تأیید اصول فنی و بهداشتی و اعالم سال 
1396 و 1397 به عنوان سال وقوع تخلف بر اساس تصاویر ماهواره اي دارد، در 

خصوص عدم رعایت عقب سازي در طبقات چهارم و پنجم ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد  و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  3
  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,500,609,600(یک میلیارد و  پانصد میلیون و  ششصد 

و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.87  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/02 1/99/36389 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار خ 
نواب صفوي 

 8 متري

1-1-10311-5-1-0-0 509

در خصوص احداث زیرزمین به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,149,267,200(پنج میلیارد و  

یکصد و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 766.26  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 369,650,400(سیصد و  شصت و  نه 

میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 220.03  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 98.25 مترمربع و اضافه بناي طبقات اول تا 
پنجم، هر یک به مساحت 123.46 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
6,010,620,000(شش میلیارد و  ده میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 715.55  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ًمکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی بشماره 414-94/12/27 بصورت 5 طبقه 
روي پیلوت در 23 واحد مسکونی با زیربناي کل 3390.53 مترمربع می باشد عملیات 

ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه پنجم داراي سابقه گزارش تخلف بشرح 
: ذیل می باشد

 احداث زیرزمین بر خالف مدلول پروانه صادره بسطح 766.26 مترمربع -
 اضافه بنا در همکف بسطح 98.25مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 370.38 مترمربع (هرکدام 123.46مترمربع)(به  -
کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 4 بسطح 173.12 مترمربع که از این مقدار بسطح 49.66 مترمربع عدم  -
رعایت 2 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 222.67 مترمربع که از این مقدار بسطح 99.21 مترمربع عدم  -
رعایت 4 متر عقب سازي پلکانی در این طبقه می باشد .(به کسر 2 پاسیو )

با توجه به عدم اجراي راه پله فرار در زمان اجرا مساحت آن از زیربناي پروانه کسر  -
.گردیده است

در صورت تایید زیرزمین و اجراي رمپ با شیب مجاز  تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -
. گردد و هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است در زمان پروانه بسطح 220.03 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -
. اند

رعایت سایر ضوابط پروانه و تایید سازمان آتش نشانی  تا زمان تکمیل ساختمان  -
 . الزامیست

**************************
از بابت احداث زیرزمین و اضافه بنا در همکف و طبقات و تراکم اعطایی محکوم به پرداخت 

جریمه و از بابت عدم رعایت عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 راي به اعاده به وضع پروانه 
. طی آراي بدوي و تجدید نظر کمیسیون ماده صد صادر شده است

**************************
با توجه به شکایت مالک و طرح پرونده در دیوان عدالت اداري راي کمیسیون ماده صد نقض 

. گردیده و داراي اظهارنظرکارشناس رسمی داد گستري درج در پرونده خالف می باشد
بنا براین با توجه به اینکه کلیه اضافه بنا ها به جز عقب سازي پلکانی در طبقات 4 و 5 داراي 
راي جریمه می باشند جهت تعیین تکلیف عدم رعایت عقب سازي در طبقه 4 بسطح 49.66 

مترمربع و در طبقه 5 بسطح 99.21 مترمربع پرونده به کمیسیون همعرض ارسال گردیده 
. است
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*******************************************************
حالیه گزارش فوق برابر تصمیم اعضاي محترم  کمیسیون  ماده صد طی نامه شماره 

47951-99/03/27 در خصوص متراژ اعالمی تخلف در مرحله تجدید نظر  و سال وقوع 
 تخلف بر اساس اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستري از سال 1396 می باشد

که با توجه به پیشرفت تا سال 1397 ادامه پیدا کرده است و با نظریه کارشناس رسمی 
. منطبق  می باشد

 . لذا مراتب مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت دیوارگذاري و تاسیسات گازي با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
366,139,200(سیصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار و  دویست) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 179.48  2
 

1020000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36395 بدوي فخب  
خیابان 

بهارستان 
جنب پخش 

  گاز

1-1-10648-20-1-0-0 510
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی برابرسندمالکیت مفروزي قدرالسهمی بصورت  چهل 
وهشت هزاروششصدوپنج سهم مشاع از هفتاد وپنج هزار وهشتصدو پنجاه سهم عرصه 

 واعیان ششدانگ یک قطعه زمین
(غیر محصور) بمساحت 761/90مترمربع میباشد.که مالک نسبت به تقسیم  ملک به دو 

قسمت که براساس نقشه برداري موجود درپرونده قطعه یک فرضی بسطح 277/99مترمربع 
که جهت احداث  ایستگاه پمپاژ

گازبه شرکت گاز واگذار گردیده ودر خصوص احداث اعیان جهت تاسیسات گازي حدودآ  
بسطح 90 مترمربع و نیز دیوار گذاري فاقد مجوز در داخل عرصه (محیط ایستگاه گاز)بطول 

 89/48متر داراي سوابق در واحد
خالف می باشدکه برابر صورتجلسه مورخه 99/6/24 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 

. جریمه گردیده  خالف جدیدي مشاهده نگردید
وقطعه دوم  فرضی بسطح  483/73مترمربع که براساس نامه شرکت گاز بشماره   
...42063/020/210/56 مورخ 98/07/23 ملک مورد نظر در حریم لوله گاز نمیباشد

براساس خط پروژه 12 مورخ98/08/01 درحد شمالی به خیابان18متري ودرحد جنوبی به 
..کوچه 8متري متصل وبمقدار 36/20 مترمربع داراي عقب نشینی میباشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم  دفترخانه جهت افراز وتفکیک ملک به دو قطعه رادارد 
وصورتجلسه  کارگروه تفکیک اراضی   TR111 مراتب با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 ونحوه اعمال ماده 101 قانون شهرداریها
در  مورخه 95/7/5  نظر به اینکه قطعه به مساحت 271/85 طی سند رسمی شماره 217711 
مورخه 87/118 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 42 رشت به شرکت گاز منتقل شده وسند مذبور 

 حکم بیع  را از نظر قانونی
دارد لذا از  مقررات تفکیک خارج و مشمول مقررات افراز خواهد شد ودر خصوص اعمال 
ماده 101 اصالحی از انجاییکه هیچیک از قطعات مفروزي در حد نصاب مقرر در ماده 101 

 اصالحی قانون شهرداریها قرار نمی گیرند
وباقیمانده نیز ار حد نصاب خارج است . همچنین خارج از محدوده بودن پالك مورد نظر 

درزمان تفکیک ( سال 87) لذا قابل طرح در کارگروه نخواهد بود ومتقاضی میتواند در اجراي 
 ماده 45 آیین نامه قانون ثبت با توجه

به سند صلح تنظیمی مستقیما` به اداره ثبت مرجعه ونسبت به تفکیک و اصالح سند اقدام 
..نماید   جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 
2,510,200(دو میلیون و  پانصد و  ده هزار و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 17.93  2
 

70000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/24 1/99/36402 تجدید 
نظر

چمارسرا  
رجایی 2

1-2-10386-86-1-0-0 511
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط نماینده جلوگیري از تخلفات ساختمانی داراي سوابق  بشرح 
: ذیل می باشد

برابر سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین به مساحت 200 متر مربع داراي پروانه بشماره 
126-59/02/22 و پروانه توسعه بنا بشماره 160-64/02/19 بوده  و برابر گواهی واحد 

 . جلوگیري از تخلفات کل پالك داراي بالمانع بشماره 1/33/765-72/03/01  بوده است
**********

الزم به توضیح است که مجددا  از بابت تغییرات بوجود آمده داراي سوابق در واحد جلوگیري 
: از تخلفات بشرح ذیل می باشد

الف - از بابت افزایش بالکن بسطح 45.39 مترمربع برابر راي تجدیدنظر مورخ 95/04/09   به 
 پرداخت مبلغ 492.481.500 ریال جزاي نقدي

ب - از بابت تبدیل پیلوت از مسکونی به تجاري و تبدیل راه پله از مسکونی به تجاري به 
.تخریب بنا محکوم گردیدند که درنتیجه کسري پارکینگ منتفی میگردد

ج - درخصوص تبدیل نیم طبقه مسکونی به تجاري بسطح 59.81 مترمربع با توجه به اینکه 
برابر بند 24 ماده 55 دایر کردن دفتر اسناد رسمی ازدواج و طالق جزء استفاده تجاري 
 .محسوب نمیگردد لذا دراینخصوص تخلفی صورت نگرفته که منجر به صدور راي گردد

د - از بابت احداث مغازه در حیاط بسطح 25.31 مترمربع برابر صورتجلسه مورخ 97/09/08 
محکوم به تخریب بنا گردیده که مالک راسا اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردیده 

  .است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

**********
مجدداً برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی ساختمان ، داراي مغایرت بشرح 

: ذیل می باشد
 اضافه بناي همزمانساز در سوئیت مسکونی همکف بسطح 17.93مترمربع -

تبدیل زیرپله به یک باب مغازه در حال فعالیت سیگار و خواربار فروشی بسطح 4.17  -
  مترمربع

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
از بابت بناي مسکونی داراي راي جریمه و از بابت بناي تجاري زیر راه ÷له به سطح 4.17 

مترمربع داراي راي اعاده به وضع سابق میباشد که برابر بازدید بعمل آمده راي تخریب انجام 
.و اعاده به وضع سابق گردیده است
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 . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و حسب بازدید اعضاي کمیسیون از ملک 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 2,053,548,000(دو میلیارد 
و  پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 244.47  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/06/24 1/99/36408 بدوي خیابان 
بوسار 

-کوچه  
مشخ

1-1-10317-90-1-0-0 512

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  و در مرحله اجراء سقف و اسکلت طبقه 
سوم  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/33  مورخ 1398/03/12 و بصورت 3  طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 5  واحد مسکونی و به مساحت کلی 
744.69 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر 

:تراکم و  به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 61.97 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.89 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 59.89 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.89 مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -5
در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 2.83 مترمربع . ( همکف به مساحت 0.40 
مترمربع و طبقات اول تا سوم به مساحت 2.43 مترمربع .( هر طبقه 0.81 مترمربع .))

. کسري پارکینگ ندارد
.ازبابت افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.سطح اشغال زمان پروانه 64.99 درصد و سطح اشغال موجود 88.9 درصد می باشد
(( الزم به ذکر است که طی بازدید میدانی ، میلگرد هاي انتظار ستون طبقه چهارم بریده 

شده است ))
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی با توجه به اخذ رضایت نامه از مالکین مشاع 
و همچنین رعایت تعداد پارکینگ ها و نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک 

از تباصر ماده صد نبوده ، از این حیث حکم به ابقاء تعداد واحد مسکونی صادر و اعالم 
می گردد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/24 1/99/36411 تجدید 
نظر

حسین اباد  
پور رجب 
بن بست 
طالقانی

1-2-10269-31-1-7-0 51
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده باستناد سند مالکیت ارائه شده به صورت یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی واقع در طبقه چهارم بانضمام دو باب پارکینگ و انباري در همکف که با توجه به 

پروانه و پایان کار صادره خالفی مشاهده نگردیده ،واحد مذکور مشتمل بر 64/66 مترمربع 
بناي مسکونی در طبقه پنجم بوده که طبق سند  منضم به آن و عمالً داراي راه دسترسی 

مستقل از راه پله و آسانسور مشاعی است حالیه مالک تقاضاي تفکیک طبقه  پنجم از سند  
تبدیل آن به صورت یکواحد مستقل میباشند. در صورت تائید شامل  یکواحد کسري 

پارکینگ مسکونی میگردد.فاقد عقب نشینی. مراتب جهت صدور دستورمقتضی  تقدیم می 
.گردد

51
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
کسري پارکینگ ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1 برابر ارزش معامالتی 

مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در 

این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/24 1/99/36414 تجدید 
نظر

بلوار ش  
انصاري خ 

امام (ع)رضا 
  ك 3

1-1-10500-125-1-0-0 514

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات (خارج از تراکم) ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 
2 به 1 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 

پرداخت جریمه به مبلغ  206,048,400(دویست و  شش میلیون و  چهل و  هشت هزار 
و  چهارصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 68.98  1
 

3100000  , 1392
 , 1394
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 28,761,800
(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  هشتصد) ریال عینا تأیید 

می گردد .

جریمه 92.78  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همزمانساز تجاري ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 4 به 2 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  14,322,000(چهارده میلیون و  سیصد و  بیست و  دو هزار ) ریال 

صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 2.31  2
 

3100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :مکان تعرفه شده داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
یک قطعه زمین فاقد سند  برابر خط عادي بمساحت98/86مترمربع  که برابر خط پروژه 

شماره 2042 مورخ 1390/09/29 بسطح 15 متر مربع داراي عقب نشینی بوده و متقاضی قبال 
طی درخواستی جهت صدور پروانه احداث بنابراساس ضوابط اقدام نموده است لیکن  قبل 
ازصدور پروانه ساختمانی مبادرت به احداث نموده و درحد اجراي همکف  (41.93 متر مربع 
بناي مسکونی داخل تراکم و 35.67 متر مربع بناي مسکونی مازاد بر تراکم و تبدیل قسمتی 
از همکف به یک باب مغازه بسطح 20.65مترمربع  داراي سوابق گزارش و راي بدوي ماده صد 
1/98/11985 مورخ 1394/03/16می باشد که در راي بدوي بابت مغازه داراي راي تخریب و 

 بابت بناي مسکونی داراي راي جریمه می باشد
مجددا با توجه به اعتراض مالک به راي بدوي  پرونده به شرح گزارش ( تبدیل قسمتی از 

همکف به یک باب مغازه بسطح 20.65مترمربع - تبدیل پارکینگ مغازه به یک واحد 
مسکونی در همکف بسطح 36.95 مترمربع - دو واحد کسري پارکینگ دارد ( یک باب 

مسکونی و یک باب تجاري) به کمیسیون ارسال شد که بابت آن داراي راي تجدید نظر ماده 
صد بشماره 1/94/16496 مورخ 1394/12/12 می باشد  که  شرح راي کمیسون بشرح ذیل 

 می باشد
در خصوص اعتراض اقاي ملکی به راي کمیسیون بدوي طی بازدید اعضا کمیسیون اعالم  

شده با توجه به اینکه موضوع گزارش جدید شهرداري متراژ 36.95 متر مربع و همچنین دو 
واحد کسري پارکینگ مسکونی و تجاري جز گزارش اولیه و مفاد راي بدوي نمی باشد 

تکلیفی بر کمیسیون تجدید نظر در این خصوص نبود ه ارشادآ شهرداري در قالب پرونده 
جدید مراتب را اعالم تا رسیدگی شود اما در خصوص بناي مسکونی بسطح 70.65 متر مربع 

( داخل تراکم بسطح 38.80 متر مربع و بناي مازاد بر تراکم بسطح 31.85 متر مربع و در 
خصوص تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 20.30 متر مربع ) داراي راي جریمه بوده  پس از آن 
مالک در خصوص متراژ تخلف به راي کمیسیون بدوي و تجدید نظر معترض و برابر دادنامه 

شماره 9509970904301314 مورخ 1395/07/25 پرونده به دیوان عدالت اداري ارجاع شد و 
دیوان اعالم نمود با توجه به اینکه مالک مدعی است که تخلف وي کمتر از مقداري است که 

مورد حکم کمیسیون واقع شده است احراز میزان تخلف ساختمانی مستلزم اخذ نظریه 
کارشناسی است پس از آن پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه سوم کمیسیون ماده صد 
ارجاع شد که پس از وصول نظریه کارشناس رسمی دادگستري تحت شماره 79688 مورخ 

1397/04/30 داراي راي شماره 1/97/25412 مورخ 1397/06/10  می باشد که در راي صادره 
بابت بناي مسکونی داخل تراکم  بسطح 38.8 متر مربع و بناي مسکونی خارج تراکم بسطح 
31.85 متر مربع و تبدیل پیلوت به مغازه بسطح 20.30 متر مربع داراي راي مبنی بر جریمه 

514
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 می باشد
*********************************************************

حالیه با توجه به تخریب بناي مسکو نی  همکف و احداث بارانداز جهت تامین  ****
پارکینگ تعداد دو  واحد پارکینگ تامین شده  وضع موجود ساختمان بصورت دو طبقه روي 
یکباب مغازه فاقد بالکن در دو واحد مسکونی می باشد  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 

ساختمان درحال بهره برداري است برابر نقشه برداري  ارائه شده داراي عرصه بمساحت 
80.64 متر مربع و مجموع اعیان احداثی با احتساب بارانداز  232.41  متر مربع می باشد 

داراي  تخلفات جدید و اضافه بناي همزمان ساز  نسبت به آخرین راي صادره بشرح ذیل می 
: باشد

اضافه بناي همزمان ساز بصورت تبدیل پیلوت به تحاري بسطح 2.31 متر مربع (افزایش  -1
 ( سطح مغازه از 20.30 متر مربع به 22.61 متر مربع

اضافه بنا در همکف بسطح 5 متر مربع که از این مقدار 3.64 متر مربع بصورت احداث بار -2
انداز جهت تامین پارکینگ با قدمت سال جاري و 1.36 متر مربع اضافه بناي همزمان ساز می 

 باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بسطح 72.53متر مربع که از این مقدار بمساحت   -3

 46.39 متر مربع داخل تراکم و 26.14 متر مربع خارج تراکم می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم بسطح 72.53مترمربع که از این مقدار بمساحت   -4

 46.39 متر مربع داخل تراکم و 26.14 متر مربع خارج تراکم می باشد
احداث راه پله به  بام بسطح 11.70مترمربع-5

تعداد سه واحد پارکینگ مورد نیاز است (دو واحد مسکو نی یک واحد تجاري ) با توجه  -6
 به تامین دو  واحد پارکینگ تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن  
می باشد ****************** به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/11/04 

ملک فوق بمساحت 3.32 متر مربع در تعریض کوچه هاي 6متري و 8متري و پخ دو گذر قرار 
 دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

الزم به توضییح است با توجه به تبصره 1 بند 5-1-9 دفترچه طرح  **************
تفصیلی و با عنایت به متراژ مساحت عرصه و همچنین استقرار ملک مذکور در با فت 

 فرسوده تراکم پایه 120% لحاظ گردید مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
حالیه با توجه به تصمیم شعبه یک  کمیسیون ماده صد مورخ  ************

1399/06/04 اعالم شده با عنایت به ادعاي مالک مبنی بر اینکه در خصوص بخشی از پیلوت 
به تجاري با تائید دیوان جریمه شده و آن را پرداخت نموده است که در این خصوص نیاز به 
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 اظهار نظر واحد خلف و درآمد می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
برابر گواهی واحد خالف اعالم شده : گواهی می گردد آقاي فراهم ملکی از  ***********
بابت احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 70.65مترمربع (بر روي عرصه بسطح 77.60 

( مترمربع
که از این مقدار بسطح 31.85 مترمربع خارج از تراکم و مابقی 38.80 مترمربع در حد تراکم 

وتبدیل قسمتی از همکف به یک باب مغازه
بسطح 20.30 مترمربع  برابر راي کمیسیون همعرض مورخ 1397/06/10 به مبلغ 

 293.498.000 ریال جزاي نقدي در حق شهرداري
محکوم گردیدند که نامبرده برابر تایید واحد حسابداري به صورت نقد اجراي حکم نموده و 

.پرونده در این واحد مختومه گردید
برابر گواهی واحد درآمد اعالم شده : پرونده فوق  بابت 20.3 متر  ***************

مربع مغازه  و  37.85 متر مربع  پارکینگ مسکونی  و 12.5 متر  راه پله مسکونی   در 
درخواست  186160 عوارض محاسبه  و برابر گواهی  واحد مالی  پرداخت گردید

 مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، باستناد تبصره 3
 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص توسعه بناي تجاري بااعمال  ضریب 4 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 338,688,000
(سیصد و  سی و  هشت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25.2  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/26 1/99/36437 تجدید 
نظر

بلوار رجائی  
 خ 30 متري

1-2-10101-76-1-0-0 515

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 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با 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 110295  مورخ 
1399.06.16  ارزش سرقفلی بالکن تجاري بمساحت 129.08 به مبلغ 17.425.800.000  
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 3,485,160,000(سه 
میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 129.08  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/26 1/99/36437 تجدید 
نظر

بلوار رجائی  
 خ 30 متري

1-2-10101-76-1-0-0 515

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 435,036,000(چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  سی و  
شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 51.79  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/369 مورخ 1396/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 1 واحد 

مسکونی به همراه 2 باب مغازه با زیر بناي کل 705.19 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 12.24مترمربع -

توسعه تجاري در همکف به سطح 25.2 مترمربع (مغازه اول به سطح 21.19 مترمربع و  -
مغازه دوم به سطح 4.01 مترمربع توسعه یافته است )

احداث بالکن تجاري به صورت تبدیل مسکونی در طبقه اول به سطح 129.08 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 37.54 مترمربع ( هر طبقه 18.77 مترمربع  -

(
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله بام به سطح 2.01 مترمربع -

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.حد نصاب فضاي باز و  حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

% سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 60% .................... مورد استفاده 67.04
*************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 205401 مورخ 1398/11/06 در خصوص 
وضعیت کسري پارکینگ الزم به توضیح است رعایت پارکینگ براي واحد مسکونی گردیده 
ولی به دلیل توسعه تجاري و احداث بالکن داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که به دلیل پراخت عوارض یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 
4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

515

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه بناي تجاري بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 

به جریمه) جریمه بمبلغ 1,537,065,600(یک میلیارد و  پانصد و  سی و  هفت میلیون 
و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 107.94  4
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/06/26 1/99/36443 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ 179 20 
  متري گاز

1-1-10438-12-1-0-0 516

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه بناي مسکونی بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 6,035,908,800(شش میلیارد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد 

و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 565.16  3
 

3560000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/26 1/99/36443 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
خ 179 20 
  متري گاز

1-1-10438-12-1-0-0 516

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 890,000,000(هشتصد و  نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 243 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي 2 واحد تجاري بهمراه بالکن بانضمام 

زیرزمین  در 4 واحد مسکونی با زیربناي 1002/65 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی 
.در حد آجرچینی میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 58/07 متر مربع-1
 اضافه بنا در همکف بمساحت 58/07 متر مربع-2

توسعه بناي تجاري بمساحت 6/29 متر مربع بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري-3
.توضیح اینکه واحد هاي تجاري از دو واحد به یکواحد کاهش یافته است

توسعه بالکن تجاري بمساحت 101/65 متر مربع (قسمتی از آن بصورت تبدیل انباري -4
بمساحت 20 متر مربع و تبدیل راهرو بمساحت 38/91 متر مربع)

توسعه راه پله مشاعی بمساحت 2/66 متر مربع همچنین احداث راه پله و آسانسور -5
اختصاصی (جهت دسترسی به واحد مسکونی طبقه دوم) بمساحت 15/77 متر مربع در طبقه 

اول
اضافه بنا در طبقه دوم بمساحت 55/72 متر مربع (قسمتی از آن بصورت احداث راه پله و -6

آسانسور اختصاصی واحد مسکونی طبقه دوم)
اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 55/72 متر مربع-7

اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 57/64 متر مربع-8
اضافه بنا در طبقه پنجم با احتساب راه پله داخلی بمساحت 57/64 متر مربع-9

احداث طبقه ششم بمساحت 203/87 متر مربع بصورت طبقه مازاد (توضیح اینکه -10
قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 75/02 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی 

میباشد.)
کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 4/24 متر مربع-11

تعداد 11 واحد پارکینگ (4 واحد تجاري -7 واحد مسکونی ) مورد نیاز بوده که با توجه -12
به جانمایی پارکینگ ها و پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ در زمان پروانه تعداد 5 واحد 

.کسري پارکینگ (4 واحد تجاري -1 واحد مسکونی) دارند
.توضیح اینکه اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر نموده است
%سطح اشغال مجاز در زیرزمین 50% -سطح اشغال موجود 69/59
%سطح اشغال مجاز در همکف 50% -سطح اشغال موجود 64/89

بمساحت 26/41 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است

516

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

****************
طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است.(بروزرسانی)

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 
935,020,800(نهصد و  سی و  پنج میلیون و  بیست هزار و  هشتصد) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 92.76  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/29 1/99/36452 تجدید 
نظر

گلسار  
استاد معین  

14

1-1-10124-537-1-0-0 51
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/208 مورخ 98/7/17 بصورت 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 510.76 متر مربع می 
باشد. عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، 
مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر 

:تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.99 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 84 
.درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 68.97 مترمربع ( هر  -2
طبقه 22.99 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد بسطح 136.64 متر مربع -3
کاهش راه پله در همکف و تبدیل به بناي مفید 0.8 متر مربع که رعایت حداقل عرض 1.1  -4

.جهت پله گردیده است
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 0.96 متر مربع ضمن کاهش زیر شیروانی  -5

بسطح 3.56 متر مربع
.داراي کسري فضاي باز  و کسري فضاي سبز می باشد -6

.افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ می گردد -7
.با توجه به افزایش عرض درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

51
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  و همچنین دادنامه دیوان 
عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی در خصوص بررسی اصول سه گانه به شماره 

88732مورخ 99/5/26ثبت دفتر شهرداري مرکز و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون ، 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات و یک طبقه مازاد  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,985,473,600(سه میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 404.47  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/29 1/99/36455 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 
-خیابان 

192-کوچه 
10-نیلوفر5

1-1-10296-67-1-0-0 51
8

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  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/303 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 

.669/71 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم داراي

اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بمساحت 39/73 متر مربع-1
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 9/25 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -2

مربع در همکف
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 136/62 متر مربع (هر طبقه 45/54 متر مربع)-3

 احداث طبقه چهارم بمساحت 196/50 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-4
 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 18/85 متر مربع-5

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/47 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -6
مربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/86 متر مربع و طبقات -7
3.2.1 بمساحت 17/04 متر مربع (هر طبقه 5/68 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-8

.کسري پارکینگ ندارند
همچنین بمساحت 51/25 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز 

.اجرا نگردیده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري  و 
همچنین 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  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 82,618,400

(هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم 
میدارد.

جریمه 19.91  4
 

220000  , 1372
 , 1379
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36464 بدوي گلسار بلوار 
سمیه نبش 

 خ 130

1-1-10092-6-1-0-0 519

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي  همزمانساز مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,300,860(یک میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد و  شصت) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.46  2
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی به شماره 
4208/ش به صورت ساختمان دو طبقه روي همکف شامل حیاط مشاعی به سطح 25.04 و 

41.30 مترمربع و راه پله مشاعی در همکف به سطح 10.40 مترمربع و طبقه اول 10.40 
مترمربع و ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به سطح 135.91 مترمربع در طبقه اول به انضمام 

یک باب پارکینگ به مساحت 46.60 مترمربع و موتورخانه شوفاژ به سطح 10 مترمربع و 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به سطح 124.03 مترمربع در طبقه دوم به انضمام یک باب 
پارکینگ به مساحت 55.70 مترمربع و موتورخانه شوفاژ به سطح 11.73 مترمربع بوده که 

برابر صورتمجلس اصالحی به شماره 21817/ش مورخ 72/06/10 قطعه پارکینگ اخیر به یک 
باب مغازه به سطح 19.05 مترمربع و یک باب پارکینگ به سطح 36.65 مترمربع تفکیک 

گردیده همچنین برابر صورتمجلس اصالحی تفکیکی به شماره 50797/ش مورخ 79/09/06 
مجدد بخشی از حیاط مشاعی، پارکینگ و موتورخانه شوفاژ قطعات اخیر به یک واحد 

سوئیت مسکونی به سطح 54.48 مترمربع و یک باب مغازه به سطح 12.20 مترمربع تبدیل 
.گردیده است

مالک پس از اخذ پایانکار اقدام به تبدیل پیلوت و موتورخانه به دو باب مغازه به سطح 18 و 
22 مترمربع نموده که از بابت آن داراي آراي کمیسیون ماده صد مورخ 71/10/27 (فاقد 

 .شماره راي) میباشد
از بابت تبدیل بخشی از پارکینگ، موتورخانه و حیاط مشاعی به یک واحد سوئیت به سطح 
56.80 مترمربع و احداث یک باب مغازه به سطح 12 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ 

.داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3576 مورخ 79/05/22 میباشد
ضمنا از بابت اضافه بنا در طبقه اول به سطح 40.50 مترمربع و احداث یک باب مغازه به سطح 

36 مترمربع در حیاط مشاعی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 14480 مورخ 
 .85/10/03 میباشد

از بابت تبدیل سوئیت به آرایشگاه به سطح 54.48 مترمربع و احداث سرویس بهداشتی در 
حیاط مشاعی به سطح 8 مترمربع برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره 4363 مورخ 

.88/03/17 به تخریب بناي احداثی و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است
پس از آن مالک اقدام به تبدیل یک باب مغازه احداثی در محوطه (36 مترمربع) به دو باب 
هرکدام به سطح 18 مترمربع نموده که از بابت آن و سه واحد کسري پارکینگ داراي راي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 16624 مورخ 91/12/14 میباشد
همچنین از بابت توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 46.24 مترمربع و  احداث یک طبقه مازاد 
در طبقه سوم به سطح 160.63مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون 

.ماده صد به شماره 20848 مورخ 97/04/02 میباشد
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حالیه بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره و آراي کمیسیون ماده صد داراي اضافه بنا به 
:شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در مغازه اول به سطح 0.06 مترمربع-1
اضافه بناي همزمانساز در مغازه دوم به سطح 0.96 مترمربع-2

اضافه بنا در مغازه سوم به سطح 8.53 مترمربع-3
اضافه بنا در مغازه چهارم به سطح 7.23 مترمربع-4

اضافه بناي همزمانساز در مغازه پنجم به سطح 1.70 مترمربع-5
اضافه بناي همزمانساز در مغازه ششم به سطح 1.43 مترمربع-6

توسعه سوئیت همکف به صورت احداث سرویس بهداشتی به سطح 10.61 مترمربع در -7
حیاط مشاعی و تبدیل بدون مجوز آن (کال به سطح 65.09 مترمربع) به آرایشگاه بانوان که 

.بر این اساس داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 1.46 مترمربع-8

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/04/12 به سطح 1.49 مترمربع در تعریض معبر 11 

متري و اصالح پخ دو گذر واقع گردیده است
-----------------------.

طبقات اول، دوم و سوم به صورت یکجا با راه پله داخلی و تحت عنوان باشگاه بدنسازي  -9
بهره برداري میشد، مالک ضمن نصب تابلو تحت عنوان موسسه فیزیوتراپی و ارائه پروانه 
بهره برداري به صورت فیزیوتراپی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد 

تغییرات داخلی و تجهیزات اقدام به تبدیل آن به مرکز فیزیو تراپی نموده است.بر این اساس 
.10 واحد کسري پارکینگ (بهداشتی-درمانی) دارد

حالیه طی بازدید مجدد مشاهده گردید طبقات فاقد تجهیزات ورزشی و فاقد فعالیت بوده 
.لذا موضوع آیتم شماره 9منتفی میباشد.تابلو تاکنون جمع آوري نگردیده است

مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان 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 و طبقه مازاد (طبقه ششم ) با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,680,500,200(سه میلیارد و  ششصد و  
هشتاد میلیون و  پانصد هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.الزم بذکراست عضو اقلیت (نماینده قوه قضائیه ) مخالف جریمه وابقا بنا بوده 
و نظر به قلع و اعاده به مدلول پروانه ساختمانی را دارند.

جریمه 368.46  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/30 1/99/36473 بدوي گلسار  
 خ169

1-1-10124-674-1-0-0 520
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 485 مورخ 
94/12/22 و اصالح پروانه به شماره 346206 مورخ 97/12/28 می باشد مه بصورت 5 طبقه 

بر روي پیلوت
به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1321/83 مترمربع  

 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سقف طبقه ششم میباشد، ودرخصوص
اضافه بنا در همکف به سطح 29/50 مترمربع و طبقات اول و دوم به سطح 59 مترمربع داراي 

 .سوابق شکایت و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد
 : حال برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

داراي مابه التفاوت افزایش بناي همزمانسازدر همکف به سطح 11/21 مترمربع که از مقدار  -1
فوق بسطح 5/23  مترمربع احداث سایبان به سمت حیاط خلوت واستفاده از آن بعنوان 

پارکینگ و
 . کاهش عرض حیاط خلوت دران حد از 2/4 متر به 1/05 متر

اضافه بنا در طبقات اول الی  سوم  به سطح 65/64 مترمربع که در خصوص 50 مترمربع  -2
 .  آن داراي سوابق وبسطح 6/64  مترمربع داراي مابه التفاوت می باشد

اضافه بنا در طبقات چهارم وپنجم  به سطح 48/28 مترمربع (هر طبقه 24/14مترمربع) - -3
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم به سطح 56/4 مترمربع (هر  -4

طبقه 11/28 مترمربع)
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه ششم  بسطح  -5

 . 227/55 مترمربع
تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 8/94 مترمربع (  -6

 هرطبقه 2/98 مترمربع عرض موجود راه پله 1/1 مترمی باشد
تبدیل راه پله به بناي مفید مازاد برتراکم در طبقات چهارم وپنجم  بسطح 9 مترمربع (   -7

 هرطبقه 4/5 مترمربع عرض موجود راه پله 1/1 مترمی باشد
افزایش واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد و   -8

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
سطح اشغال زمان پروانه 61/02 درصد و سطح اشغال موجود 77/07 درصد میباشد. حالیه 

.درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
119020 مورخ 1399.06.26 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 21.736.633.333 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 4,347,326,667(چهار میلیارد و  سیصد و  چهل و  
هفت میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  ششصد و  شصت و  هفت) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 274.79  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/06/30 1/99/36475 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-108-1-0-0 521

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 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1396 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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 5,019,033,600(پنج میلیارد و  نوزده میلیون و  سی و  سه هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 497.92  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احترامآ ملک مذکور داراي سوابق در سیستم شهرسازي بشرح ذیل می باشد
ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  370 مورخ 94/12/27به صورت  4 

..طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 644.86 مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده  که براساس نقشه برداري ارائه شده توسط 

:مالک داراي افزایش بنا برخالف مدلول پروانه در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
سطح اشغال استفاده شده درهنگام صدوئر پروانه  50/30  درصد ----- سطح اشغال -

.اجراي استفاده شده 80/22 درصد
 افزایش بنا درهمکف بسطح 50.15مترمربع-

تبدیل پیلوت به سه باب مغازه به سطح117.61مترمربع-
 تبدیل مسکونی به بالکن تجاري درطبقه اول  بسطح  157.18مترمربع-

افزایش بنا درطبقه اول 62.16مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 2-4 هرکدام  بسطح  62.16مترمربع که جمعآ بسطح  186.48مترمربع-

بناي مازاد برتراکم سطح انباري بیش ازپنج مترمربع  بمقدار1.24مترمریع-
افزایش بنا در زیر شیروانی یسطح14.47مترمربع-

با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري داراي یک واحد  کسري پارکینگ مسکونی و پنج واحد -
کسري پارکینگ تجاري داشته که با توجه به نوع تخلف کلیه کسري پارکینگها بصورت 

..تجاري خواهد بود
استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه بسطح183.42مترمربع داشته -

..است
...مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد.

====================
==============

برابر تصمیم کمیسیون بشماره نامه 1/99/35209 مورخ 99/04/10درخصوص وضعیت کسري 
پارکینگ مسکونی دستور بررسی مجدد گردیده است. لذا برابر بازدید میدانی و بررسی 

مجدد رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی میگردد..و گزارش فوق الذکر درخصوص کسري 
پارکینگ فقط داراي پنج واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد.و یک واحد کسري 

../.پارکینگ مسکونی منتفی میباشد
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

بابت موارد فوق داراي راي  ***************************************
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کمیسیون بدوي  ماده صد طی شماره 36475 مورخ 1399/06/30 مبنی بر جریمه می باشد  
مراتب بدون بازدید از ملک فقط جهت تکمیل فرم تحلیل درآمدي و محاسبه عوارض  

 درآمدي تقدیم میگردد

در خصوص داخل تراکم، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 693,990

(ششصد و  نود و  سه هزار و  نهصد و  نود) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 126.18  0.1
 

55000  , 1366 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36481 تجدید 
نظر

پستک 
داخل کوچه 

26

1-1-10555-26-1-0-0 52
2

در خصوص مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 18,021,300

(هجده میلیون و  بیست و  یک هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 109.22  3
 

55000  , 1366 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث ساختمان یک طبقه روي سه باب مغازه بدون مجوز شهرداري، با عنایت 

به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 

دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و 
با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-122606 مورخ 98/07/10 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، در خصوص سه باب مغازه با 
توجه به  نظریه کارشناس رسمی به شماره ش ر-202718 مورخ 98/11/03 مبنی بر 

تعیین ارزش سرقفلی ( بر اساس سال وقوع تخلف سال 1366 ) جمعاً به مبلغ 
26،049،600 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه 

یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,209,920(پنج میلیون و  دویست و  نه هزار و  
نهصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 72.36  0
 

55000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان  تعرفه شده طبق سند مفروزي  یکباب خانه و دو باب دکان و گارگاه مبل سازي داراي 
عرصه بمساحت 201.80 متر مربع برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه موجود 206.10
 متر مربع می باشد که مساحت وضع موجود 4.30 متر مربع از سند بیشتر است وضع موجود  

یکباب ساختمان یک طبقه بر روي سه باب مغازه که بدون مجوز و خالفساز احداث شده 
است  مجموع زیربناي ساختمان 307.76 متر مربع  در یک واحد مسکونی و سه باب مغازه 

فاقد بالکن می باشد  مغازه اول بسطح 19.93 متر مربع با فعالیت شغلی میوه فروشی و مغازه 
دوم بسطح 15.49 متر مربع با فعالیت شغلی پوشاك و مغازه سوم بسطح 36.94 متر مربع 
درحال حاضر  فاقد فعالیت شغلی   می باشد  قدمت اعیان مسکونی و تجاري  با توجه به 

تاریخ نصب کنتور برق 25 سال (1372/09/22)  می باشدبه استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 
1397/03/22 ملک فوق بمساحت  100.94 متر مربع از عرصه وضع موجود و از  اعیان در 

تعریض کوچه 8متري حد جنوب و خیابان 24 متري حد شرق و پخ دو گذر قرار دارد با توجه 
 به نقشه برداري ارائه  شده  موارد خالف  برخالف کاربري طرح تفصیلی بشرح ذیل میباشد

 احداث سه باب مغازه فاقد بالکن بسطح 72.36 متر مربع -1
اعیان مسکونی بسطح 126.18متر مربع داخل تراکم (هر طبقه 63.09 متر مربع ) و   -2

 بسطح109.22  متر مربع خارج تراکم (هر طبقه 54.61متر مربع ) می باشد
 تعداد دو واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد -3
 درخواست استعالم موقعیت مکانی را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

با توجه به فیش برق تجاري ارائه شده تاریخ نصب کنتور برق  *******************
قسمت تجاري  1366/10/21 و قسمت مسکونی داراي فیش برق با تاریخ نصب 1372/09/22 

می باشد  که نیاز به استعالم از اداره برق می باشد لذا با توجه به سال وقوع تخلف تجاري 
  (1366/10/21) ردیف سوم گزارش فوق ( کسري پارکینگ تجاري و مسکونی )  منتفی است

برابر نامه شرکت برق ثبت اتوماسیون شهرداري به شماره  *****************
 36104 مورخ 1399/03/11 اعال م شده تاریخ نصب کنتور برق تجاري 1366/10/21می باشد
مراتب جهت اصال ح گزارش و تاریخ وقوع تخلف با توجه به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده 

 صد  تقدیم می گردد
بازگشت به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 111681 مورخ  ****************

99/06/17 و نظریه هیئت سه نفره کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف به سال 
1366 تغییر یافت مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

52
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش 208246مورخ 98/11/10 مبنی بر تایید اصول ثالثه و 
نظریه تکمیلی  108198 مورخ 99/06/12ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزمبنی بر 

منتفی بودي شکایت شاکی خصوصی ،آراء بدوي و تجدیدنظر(با اعمال ضریب 2.25 
برابرباستناد تبصره دو ) ضمن اصالح متراژ تخلف  از 60 مترمربع به 131.34مترمربع 

تایید و  جریمه به مبلغ 992,930,400(نهصد و  نود و  دو میلیون و  نهصد و  سی هزار 
و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر میگردد.

جریمه 131.34  2.25
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36488 رسیدگ
ي 

 مجدد

بیستون -   
 طالقانی

1-2-10375-81-1-0-0 52
3

با توجه به محتویات پرونده درخصوص احداث طبقه مازاد چهارم ضمن نقض راي بدوي 
و تجدید نظر به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را  با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,487,707,200(یک میلیارد و  چهارصد و  
هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 147.59  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/10مورخ 
97/04/10 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 568 مترمربع و در مرحله اتمام عملیات می باشد. الزم به توضیح است 
ملک فوق داراي سوابق شکایت از سوي همسایه بوده و به صورت غیابی گزارش گردیده و از 
بابت اضافه بنا در همکف به سطح حدود 15 مترمربع و اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً 

به سطح 45 مترمربع و احداث یک طبقه مازاد به سطح 139 مترمربع داراي راي بدوي و 
تجدید نظر مبنی بر تخریب بنا بوده و پس از آن داراي راي دیوان عدالت اداري مبنی بر 

.دستور توقف می باشد
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 46160 مورخ 1399/03/25 مبنی بر 

میزان دقیق تخلفات و برابر نقشه معماري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد 
:بر تراکم به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 23.59 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.97 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 70.77 مترمربع (هر طبقه 23.59 مترمربع)-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 29.01  -

مترمربع (هر طبقه 9.67 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد به سطح 147.59 مترمربع -

.زیرشیروانی به سطح 54.57 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

%سطح اشغال مجاز در همکف 68.59%..................... سطح اشغال استفاده شده 81.64
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

52
3

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 85 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف  با توجه به گزارش کارشناس 
رسمی  به شماره 114462 مورخ 99/6/20 و 16523 مورخ 96/8/14به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 9,350,000(نه میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 85  2
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36495 رسیدگ
ي 

 مجدد

سیا ه اسلخ 
خوش نشین

  

1-2-10148-159-1-0-0 52
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک باب خانه 
ویالیی به مساحت حدودا 85 مترمربع بوده که قدمت آن قبل سال 57 می باشد.در خصوص 

***تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/09/18 به سطح 12.98 مترمربع از حد شمال در 

.تعریض معبر 12 متري بوده و مابقی پالك در حریم 45 متري رودخانه واقع گردیده است
.از بابت اعیان داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد

مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت حدودي میباشد.برابر طرح 
.فضاي سبز مجاور پهنه آبی قرار گرفته و کال خارج تراکم میباشد-G311 تفصیلی در کاربري
مراتب باتوجه به نامه به شماره ش ر-44752-1398 مورخ 98/03/22 کمیسیون ماده صد 

.جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

52
4

 با توجه به محتویات پرونده ، بازدید میدانی صورت گرفته توسط اعضا ، نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تایید استحکام و ایستایی بنا (بشماره 115291 

مورخ 1399.06.22 ) و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات 
بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 

بمبلغ 2,325,369,600(دو میلیارد و  سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  
شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 233.92  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/01 1/99/36497 تجدید 
نظر

0-0-1-53-10154-1-1  گلسار 151  52
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/397 مورخ 1397/12/15 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 4 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 1050/90 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت میباشد

: طبق نقشه برداري اصالحی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 23/31 متر مربع-1
توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور مربوط به احداث سرویس بهداشتی بمساحت 

.2/02 متر مربع و انباري شماره 1 بمساحت 2/50 متر مربع در حیاط خلوت حد شمال میباشد
(همچنین قسمتی از عرض حیاط خلوت در حد شمال کمتر از 2 متر میباشد.)

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 24/85 متر مربع (هر طبقه 4/97 متر مربع)-2
حذف زیرشیروانی و احداث طبقه ششم (به کسر راه پله ) بمساحت 116/38 متر مربع و -3
تبدیل راه پله به بناي مفید بمساحت 12/75 متر مربع مجموعا` بمساحت 129/12 متر مربع 

بعنوان طبقه مازاد
توضیح اینکه قسمتی از زیربناي طبقه ششم بمساحت 44/93 متر مربع بصورت تراس غیر 

.مسقف اختصاصی میباشد
احداث راه پله به بام بمساحت 15/46 متر مربع-4

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-5
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/88 متر مربع و طبقات 1 -6

تا 5 بمساحت 17/25 متر مربع (هر طبقه 3/45 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 1 تا 5 بمساحت 38/50 متر مربع (هر طبقه 7/70 -7

متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 65%  -سطح اشغال موجود 78/76
بمساحت 18/45 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده است
ضمنا` داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 233971 مورخ 1398/12/26 (ثبت 

.اتوماسیون) میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*****************

بابت موارد 7.6.5.3.2.1 داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36497 مورخ 
.1399/07/01 داراي رأي جریمه و بابت بند 4 رأي صادر نگردیده است

52
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توضیح اینکه احداث راه پله به بام بمساحت 15/46 متر مربع (بند 4) بصورت همزمانساز 
.میباشد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث بناي خارج تراکم با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 170,252,000(یکصد و  هفتاد میلیون و  دویست و  پنجاه و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.46  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36499 تجدید 
نظر

پستک کوي 
شهید 

حسینی  بن 
بست دوم  

سمت راست
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه هیات کارشناسان رسمی 

دادگستري به شماره ش 113900مورخ 99.06.20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تایید اصول ثالثه و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث بناي در حد تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 56,630,800(پنجاه و  شش میلیون و  ششصد و  سی هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 182.68  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی دوبلکس در حال احداث و در مرحله 
سفتکاري می باشد که برابر نامه اداره جهاد کشاورزي خطاب به بخشداري مرکزي رشت 

بشماره 7321-91/10/16 با درجاسازي بنا بدلیل قدمت ساختمان قبلی موافقت گردیده است
 .

. عرصه مذکور فاقد سند و به مساحت 153.30 متر مربع می باشد
 زیربناي همکف 134.77 مترمربع
 زیربناي دوبلکس 75.37 مترمربع

. رعایت پارکینگ گردیده است
. قدمت بنا حدودا سال 1397 می باشد

عرض موجود معبر 8 متر است لذا با توجه به اظهارنظر سیستمی واحد خط پروژه بدلیل عدم 
. اخذ سند رسمی فاقد طراحی معبر است

با توجه به کاربري بسطح 182.68 مترمربع در حد تراکم و بسطح 27.46 مترمربع مازاد بر 
. تراکم می باشد

الزم به ذکر است قبال با گزارش غیابی داراي راي تخریب از کمیسیون ماده صد به پیوست 
. می باشد

 . مراتب جهت صدور دستو.رات بعدي تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد  با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 950,443,200(نهصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  چهل و  
سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.29  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/06 1/99/36500 بدوي بلوار شهید 
انصاري 
کوچه 

ولیعصر- 
 ولیعصر 1

1-1-10248-6-1-0-0 52
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/366 مورخ 97/12/07 با زیر بناي کلی 195.07مترمربع در 2.5طبقه به صورت 
یک واحد دوبلکس صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفید کاري میباشد.داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.47 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 2 به سطح 28.94 مترمربع ( هر طبقه 14.47 مترمربع) -2
احداث یک طبقه مازاد به سطح 72.34 مترمربع که داراي مابه االتفاوت با زیربناي پروانه  -3
به سطح 50.88 مترمربع میباشد. ( به سطح 40 مترمربع از طبقه سوم به صورت تراس روباز 

میباشد)
%سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله  80% ------ سطح اشغال اجرایی 100
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
درخصوص سایر تخلفات این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد. سایر 406.01  0

 
3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/09 1/99/36515 اصالح

ي 
بدوي

گلسار  
 خیابان 139

1-1-10172-45-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
داراي پروانه شماره 396 مورخ  94/12/27 و تمدید پروانه بشماره 323327  بصورت  ))

ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 1108/04 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد 

 (اجراي ستون طبقه سوم میباشد.(بتن ریزي شده
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 67/79 متر مربع-1
(اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 221/43 متر مربع (هر طبقه 73/81 متر مربع-2

اضافه بناي خارج از ترکم بمساحت 184/58 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -3
اعطایی

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

%سطح اشغال مجاز 53/06% - سطح اشغال موجود 75/24
.توضیح اینکه داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 342636 میباشند

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون محترم درخصوص رضایت نامه کلیه شاکیان پرونده و 
آخرین وضعیت ساختمان بهمراه اخذ کلیه نقشه ها ، به اتحضار میرساند که رضایت نامه 
.محضري بشماره 53466 مورخ 1399/02/13 (پیوست) توسط مالک ارائه گردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

52
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 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 11,453,872,800(یازده میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  

هشتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد..شایان ذکر است راي اقلیت (نماینده دادگستري) قلع بنا و اعاده به مدلول 

پروانه ساختمانی میباشد.

جریمه 1072.46  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36516 تجدید 
نظر

گلسار-بلوار 
سمیه 
-جنب 
ایکات

1-1-10175-28-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه بناي تجاري در همکف و نیم طبقه باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها  

بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 4,011,692,800(چهار میلیارد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.شایان ذکر است راي اقلیت 
(نماینده دادگستري) قلع بنا و اعاده به مدلول پروانه ساختمانی میباشد.

جریمه 281.72  4
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36516 تجدید 
نظر

گلسار-بلوار 
سمیه 
-جنب 
ایکات

1-1-10175-28-1-0-0 52
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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 1,424,000,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  چهار 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 200  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 1/96/280
مورخ 96/12/28 به صورت 5 طبقه روي مغازه داراي بالکن و زیرزمین جهت تامین پارکینگ 
شامل 8  واحد مسکونی و یک باب مغازه کالً با زیر بناي 1839.86 مترمربع می باشد که از 
بابت افزایش بنا داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد که تا کنون به کمیسیون 

: ماده صد ارسال نشده است
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف و تیغه گذاري واحد ها و در حال سربندي 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 54/26 % ------- سطح اشغال مورد استفاده با  -

%احتساب راه پله  69.38
اضافه بنا در زیرزمین بسطح 199.20 مترمربع -

اضافه بناي مسکونی در همکف به سطح 0.18 مترمربع -
 اضافه بنا بصورت توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 74.67 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري بسطح 207.05 مترمربع که از این مقدار بسطح 28.28 مترمربع  -
تبدیل مسکونی و بسطح 9.53 مترمربع تبدیل راه پله و بسطح 169.24 مترمربع اضافه بنا 

. می باشد
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح  409.04 مترمربع ( هر طبقه  102.26 -

مترمربع )
احداث کنسول غیر مجاز در طبقات دوم تا پنجم بسطح 16.92 مترمربع (هر طبقه بسطح  -

 4.23 مترمربع ) ضمنا عرض کنسول 1.10 متر و ارتفاع 7 متر می باشد
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 375.02 مترمربع که از این مقدار بسطح 4.23 -

.مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع می باشد
توسعه بنا در زیرشیروانی بسطح 72.10 مترمربع  که از این مقدار بسطح 23.06 مترمربع  -

بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز و تعداد انباري در زیرشیروانی می باشد
 . 

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 8 به 15 واحد  که تعداد 13پارکینگ در زیرزمین   -
جانمایی شده است ،  الزم به توضیح است  شیب رمپ ، طبق نقشه ارائه شده و وضع موجود 
استاندارد نمی باشد (حدودا 28% اجرا شده است )که نیاز به نظریه ارشادي دارد و تنها در 

صورت تایید رمپ و با توجه به پرداختی کسري پارکینگ در زمان پروانه (یک باب مسکونی 
و سه باب تجاري ) - تعداد یک باب کسري پارکینگ مسکونی جدید و تعداد 7 باب کسري 
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. پارکینگ تجاري جدید خواهد داشت
. رعایت حد نصاب فضاي سبز و باز براي واحد هاي مسکونی نمی گردد -

الزم به توضیح است که  با توجه به عبور لوله هاي تاسیسات از سقف مغازه ارتفاع فعلی 
مغازه بیش از حد مجاز است و مالک مکلف است تا زمان تکمیل رعایت ارتفاع مجاز را بنماید

 .
ضمنا کلیه محاسبات بر اساس نقشه هاي ارائه شده انجام شده و هر گونه مغایرت پس از 

. تکمیل در مراحل بعدي  متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
******

برابر نامه شماره 255197-97/12/27 معاونت معماري و شهرسازي شهرداري رشت تنها در 
: صورت رعایت موارد ذیل پارکینگ ها مورد تایید است

در مسیر تردد خودرو در عرض محور پیاده رو همجوار ، مالک مکلف به نصب عالئم  -1
هشدار دهنده (چراغ چشمک زن) به هنگام باز شدن درب پارکینگ ، به منظور عدم برخورد 
خودرو با عابر پیاده ، در کف پیاده رو نصب نماید ، به نحوي که چراغ مذبور قابلیت تعمیر و 

. تعویض داشته باشد
به منظور ایجاد دید مناسب جهت جلوگیري از خطر ، در محل سر در باالي درب  -2

پارکینگ ، از سمت داخل مانیتور متصل به دوربین مدار بسته که نمایشگر جریان تردد عابر 
 . در پیاده رو باشد ، نصب نماید

. کلیه نقشه هاي اجرایی باید به تایید  ناظرین ساختمان برسد -3
شهرداري منطقه می بایست پس از اجراي رمپ مطابق نقشه اصالحی پیوست ، نسبت به  -4

 . آزمایش عملی ، در خصوص امکان بهره برداري از رمپ اقدام نماید
بدیهی  است عدم رعایت هر یک از موارد فوق ، منجر به عدم تایید پارکینگ هاي 

پیشنهادي از سوي شهرداري شده و موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع داده خواهد شد و 
می بایست مالک متعهد گردد در هر زمانی که شهرداري تشخیص بدهد که در اثر تغییرات یا 
عدم اجراي صحیح ، به صورت عملی و قابل ایمن امکان استفاده از رمپ جهت دسترسی به 
پارکینگ ها مقدور نمی باشد ، شهرداري مختار است برابر مقررات و تشخیص خود اقدام و 

در صورت لزوم نسبت به گواهی عدم خالف ، پایانکار و ... صادره ابطال و وفق مقررات با ملک 
. مورد نظر برخورد نماید

الزم به ذکراست در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مندرج در نامه شماره 255197 *-*
 مورخ 97/12/27  ، کلیه پارکینگ  ها حذف و کسري پارکینگ به کمیسیون ماده  صد 

. ارجاع خواهد شد
*********************************************************
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*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
حالیه طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی در مرحله نماسازیست و مالک اقدام به اصالح 

شیب رمپ نموده است لیکن فعال کفسازي رمپ انجام نشده است تا این مرحله ارتفاع مجاز 
پیلوت رعایت می شود ضمنا هرگونه مغایرت در زمان پایانکار متعاقبا با جانمایی پارکینگ ها 

. قابل بررسی خواهد بود و به کمیسیون ماده صد اعالم می گردد
برابر نامه آتش نشانی بشماره 65837-98/04/23 فضاي دوربند راه پله و ایستگاه مشترك 

در پاگرد طبقات و همکف ساختمان حسب نقشه هاي ممهور به مهر سازمان تعبیه شده و 
پیرو نامه شماره 29962-1397 اجراي سیستم بارنده خودکار با پوشش تمامی فضاهاي 

ساختمان الزامیست . همچنین در صورت هرگونه تغییر در فضاي تعبیه شده دوربند راه پله و 
ایستگاه مشترك ، بدون مجوز از سازمان آتش نشانی در اجراي نقشه هاي پیوستی ارائه 

. شده ، سازمان نسبت به صدور تاییدیه ایمنی در زمان پایانکار اقدام نخواهد کرد
 .درخواست گواهی عدم خالف را دارند

***********************************************
 . حالیه عملیات ساختمانی درحد نازك کاریست و خالف جدیدي مشاهده نشد

.مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
987,672,000(نهصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 117.58  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36523 تجدید 
نظر

علی آباد  
مسجد 
هاشمی 

بعثت هفتم

1-2-10179-26-1-0-0 53
0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/201 مورخ  98/7/9 با زیر بناي کل  615.45 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18.58 مترمربع که ازین مقدار بسطح  -1
0.95 متر مربع بصورت سایبان بتنی  جهت تامین پارکینگ در محوطه  حیاط جنوبی می 

باشد. سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 79 درصد 
.می باشد

داراي تغییر جانمایی در همکف و طبقات توا تا سوم  هر طبقه بسطح حدود 1.13 متر  -2
مربع و جمعاً  بسطح 4.52 متر مربع بوده که قسمتی از حیاط خلوت داراي عرض بیش از 2 

.متر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 52.89 مترمربع ( هر  -3

طبقه 17.63 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح 157.34 متر مربع -4

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 1.49 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 16.95

. مترمربع ( هر طبقه 5.65 متر مربع ) رعایت حدافل عرض 1.1 جهت پله گردیده است
توسعه زیر شیروانی بسطح 7.67 متر مربع -6

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 20 متر مربع -7
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -8

با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ مشمول یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -9
.باشد.  رعایت پارکینگ می گردد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 میگردد .ضمنا در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 
2 به 4 واحد ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده و 

حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/05 1/99/36537 تجدید 
نظر

علی آباد   
عنبري

1-2-10193-64-1-0-0 53
1

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 234,964,800
(دویست و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 46.62  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/319 مورخ  96/12/28  و اصالح پروانه مورخ 97/12/25 با زیر بناي کل  

592.88 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده،  داراي تخلفات به شرح زیر است
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 2.94 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1

پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 62 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 63.8
. درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 11.76 مترمربع ( هر  -2
طبقه 2.94 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 4.1 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

10.52 متر مربع ( هر طبقه 2.63 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 4.02 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 13.28 متر مربع -5
تعداد واحد ها از 2 واحد بصورت دوبلکسی به 4 واحد تبدیل یافته که داراي یک واحد  -6

کسري پارکینگ می باشد
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -7

ضمناً کل خالف صورت گرفته کمتر از 5 درصد زیر بناي مجاز پروانه می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 

2,920,579,200(دو میلیارد و  نهصد و  بیست میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  
دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 289.74  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36539 تجدید 
نظر

گلسار   
کوي 

ولیعصر

1-1-10116-6-1-0-0 53
2
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/285مورخ 97/09/20 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 
زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 559.13 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 19.65 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 5.08 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 67.50 مترمربع (هر طبقه 22.50 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 20.22  -4
مترمربع (هر طبقه 6.74 مترمربع)

حذف تراس آفتابگیر و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 18.33 -5
مترمربع (هر طبقه 6.11 مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 145.18 مترمربع -6
به سطح 13.78 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7

در زیرشیروانی دارد
کاهش سطح زیرشیروانی به سطح 6.12 مترمربع

.با توجه به افزایش مجموع طول دربهاي پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ درآمدي دارد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 73.65 درصد و سطح اشغال موجود 87.16 درصد میباشد 

.داراي کسري فضاي باز به سطح مترمربع و کسري فضاي سبز میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

.تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است
مراتب باتوجه به درخواست استعالم بانک جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 15,624,000(پانزده 
میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 2.52  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36541 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

فرهنگیان 
جنب 

زمینهاي 
نیروي 
انتظامی

1-1-10485-9-1-0-0 53
3

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 155,000,000
(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/224  
مورخ 1396/12/20 بصورت دوبلکسی یک طبقه روي کرسی  با زیربناي 238.91 متر مربع در 

یک واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 1.26متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  1.26 متر مربع -2

کاهش بنا در راه پله به بام بسطح 6.82 متر مربع -3
 تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند -4

درخواست گواهی عدم خالف دارند سطح اشغال مجاز 55% سطح اشغال اجرائی %55.60   
.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص توسعه تجاري ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی ، مستنداً به تبصره 3
 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 410,316,000(چهارصد و  ده میلیون و  سیصد و  

شانزده هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 33.09  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36543 تجدید 
نظر

علی آباد   
ك بنفشه

1-2-10491-93-1-0-0 53
4

درخصوص کسري پارکینگ راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 
جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه  تجاري به شماره 310 مورخ 98/12/19 
به صورت یک باب مغازه و بالکن با زیربناي کل 98.45 مترمربع می باشد که مالک برخالف 

 ، مدلول پروانه  اقدام به احداث نموده
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز100% ---------- مورد استفاده99.06 -

اضافه بنا در همکف به سطح 0.12 مترمربع -
 اضافه بنا  در بالکن تجاري بسطح 32.97 مترمربع -

نیاز به تامین دو باب پارکینگ می باشد که با توجه به پرداخت یک باب در زمان پروانه یک  -
. باب کسري پارکینگ تجاري دارد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

53
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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 

3,002,126,400(سه میلیارد و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) 
ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 297.83  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 1/99/36547 تجدید 
نظر

پستک- 20
متري 

گاز-کوچه 
11-انتهاي 
بن بست 11

1-1-10537-72-1-0-0 53
5

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

70,899,360(هفتاد میلیون و  هشتصد و  نود و  نه هزار و  سیصد و  شصت) ریال  
تائید و استوار میگردد.

جریمه 211.01  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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر ساختمان در حال احداث و در 
مرحله سفت کاري بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 

بازیربناي 506.84 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف ضوابط 
:طرح تفصیلی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 احداث بنا درهمکف به سطح 117.10مترمربع -1
احداث بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 351.30 مترمربع (هر طبقه 117.10مترمربع) - 2

 احداث بنا در زیرشیروانی به سطح تقریبی 38.44 مترمربع - 3
به سطح تقریبی 2 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج  -4

 مترمربع در زیرشیروانی
.به سطح 112.54 مترمربع در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/05/05 از حد غرب متصل به معبر 6 متري و فاقد 
.عقب نشینی میباشد

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-62443-1399 مورخ 99/04/15 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

53
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي بالکن تجاري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 18,262,969(هجده میلیون و  دویست و  شصت و  دو 

هزار و  نهصد و  شصت و  نه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 33.3  2.5
 

219375  , 1381 1399/07/21 بالکن در حد مجاز 1/99/36551 بدوي بلوار انزلی  
نرسیده به 
انبار هالل 

  احمر

1-1-10284-96-1-0-0 53
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین برابر سند  بمساحت عرصه 
2669 مترمربع مشتمل بر دو باب مغازه دو دهنه ودو باب مغازه یک دهنه مجموعا بسطح 

 151/88 متر مربع همچنین دو باب گاراژ مجموعا بسطح 169/68
متر مربع و یکباب سرویس بهداشتی بسطح 2 متر مربع  داراي راي کمیسیون ماده صد 

بشماره 8063 مورخه 81/8/23 میباشد .الزم به توضیح است مغازه ها داراي بالکن 
 همزمانساز در حد 1/3 می باشد که در گزارش تنظیمی در سال 81 جهت

ارسال به کمیسیون ماده 100 به آن اشاره اي نگردیده اما در نقشه ارائه شده در آن زمان 
ترسیم گشته است (بجز بالکن مغازه دوم از حد جنوب به مساحت 10متر مربع که در نقشه 

 آن زمان وجود نداشت )ودرصورت پرداخت خالف آن نیاز به
. تایید از طریق واحد محترم خالف می باشد

برابر نظریه واحد خالف  در خصوص  احداث بالکن بسطح 10مترمربع (مغازه دوم از حد 
جنوب) برابر صورتجلسه بدوي شماره  1/92/3094 - 92/8/21  به پرداخت مبلغ 8/775/000

 ریال جزاي نقدي در حق شهرداري محکوم گردیده که
بصورت نقدي اجراي حکم نموده  و پرونده طی نامه شماره   1/33/26295  -  92/914 اعالم  

/.مختومه گردیده  است
توضیح اینکه از ظلع جنوب یکباب مغازه دو دهنه فعال` فاقد فعالیت . مغازه شماره دوم  

تعمیرگاه داراي تابلو به ابعاد حدود 1/5 متر× 8 متر  .  مغازه شماره سوم فروش لوازم یدکی 
 داراي تابلو به ابعاد حدود 2 متر × 1/7 متر  .  مغازه شماره

چهارم دو دهنه به شغل فروش پنجره دو جداره داراي تابلو حروف برجسته جلوي پیشانی 
مغازه می باشدوبه جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به خط پروژه وانعکاس حدود ملک 

 . برروي آن می باشد
ضمنا` با عنایت به اینکه ملک متقاضی بطور صحیح برروي طرح تفصیلی لینک نشده 

درخواست اصالح  حدود ملک برروي نقشه تفصیلی رادارد و در حد جنوب متصل به خیابان 
 45 متري بسطح 1/83 مترمربع داراي عقب نشینی ودرحد شمال

  . فاقد عقب نشینی می باشد
حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده نسبت به زیربناي مغازه ها بسطح 4/35 مترمربع 
کاهش بنا اما  متعاقبا` اقدام به احداث بالکن براي دو باب مغازه بسطح 33/3 مترمربع را 

 نموده که از مقدار فوق بسطح 10/34  مترمربع مازاد بر
یک سوم وبسطح 22/96  مترمربع در حد یک سوم می باشد .  مراتب با توجه به شیت شهر 

.اصالحی پیوست   جهت دستور تقدیم می گردد

53
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شهرداري کالنشهر رشت
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,711,696,800(یک میلیارد و  هفتصد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود و  شش 

هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 174.83  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36575 بدوي 0-0-1-5-10004-1-1 گلسار 93  53
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/352مورخ 96/12/28 و اصالح پروانه به شماره 348947 مورخ 
98/03/11 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد 

مسکونی و بازیربناي  1245.70مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه 
:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 14.80 مترمربع -1
احداث سایبان به سطح 7.88 مترمربع جهت تامین پارکینگ مازاد -2

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 87.75 مترمربع (هر طبقه 17.55مترمربع)-3
تبدیل تراس آفتابگیر جنوبی به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 44.50  -4

مترمربع (هر طبقه 8.90 مترمربع)
به سطح 12.77 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5
و 7.13 مترمربع مازادبر تراکم ناشی از اتاق تاسیسات بیش از 12 مترمربع در زیرشیروانی 

دارد
کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 13.07 مترمربع
کاهش بنا در راه پله به بام به سطح 4.06 مترمربع

سطح اشغال مجاز پروانه (بدون احتساب تراس آفتابگیر و سایبان) 64.15درصد و سطح  
.اشغال موجود 73.81 درصد میباشد

.فضاي باز تامین گردیده است 
با توجه به افزایش طول دربهاي پارکینگ، مشمول عوارض درآمدي کسري یک واحد 

.پارکینگ میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

----------------
.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي (ناشی از برگشت تراکم تشویقی آسانسور)  با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 46,569,600(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  نه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.62  3
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/20 1/99/36586 بدوي گلسار  خ  
استاد معین  

16

1-1-10438-44-1-0-0 53
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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 
41,781,600(چهل و  یک میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 24.87  0.5
 

3360000  , 1396 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره   216 مورخ  94/11/17 با زیر بناي کل  278.82 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 0.7 مترمربع -1

 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 0.7 مترمربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم به سطح 0.7 مترمربع -3

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد بسطح 77.57 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر بصورت زیر شیروانی بسطح 58.97 متر مربع -5

با توجه به اینکه کالً بصورت یک واحد مسکونی در 4طبقه تبدیل یافته لذا کلیه راه پله  -6
هاي مشاعی در نقشه هاي اولیه پروانه به راه پله اختصاصی تبدیل یافته و بصورت تبدیل راه 
پله به بناي مفید بسطح 52.11 متر مربع در طبقات همکف، اول و دوم جز اضافه بناي تراکمی 

محاسبه می گردد. ( هر طبقه 17.37 متر مربع)
 .سازه بصورت بتنی بوده اما راه پله ها بصورت فلزي اجرا گردیده است -7

.رعایت پارکینگ می گردد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد می باشد. با توجه به بررسی مجدد 

:موارد زیر بصورت تخلفات یکدست ساز بوده که در گزارش اولیه لحاظ نشده است
بناي خارج از تراکم به جهت برگشت 5% تشویقی آسانسور بسطح 4.62 مترمربع با توجه  -1

به احداث 2 طبقه مازاد
در هنگام صدور پروانه به سطح 10.23 متر مربع در همکف و بسطح 14.64 متر مربع در  -2

طبقات از تراکم اعطایی استفاده نمئده است ( تبصره 7)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 18.37مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید  به مساحت 1.05مترمربع 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 2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,082,592,000(یک میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 128.88  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/13 1/99/36590 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

گلباغ نماز   
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
 بوستان 21

1-1-10492-33-1-0-0 53
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د رخصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو به سه، با توجه به راي شماره 608 
مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداري، راي به اعاده به مدلول پروانه ( 
دوبلکس )  صادر و اعالم می دارد. با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحد کسري 

پارکینگ مسکونی منتفی می گردد.

سایر 25  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تراکم اعطایی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 119,414,400(یکصد و  نوزده 

میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 71.08  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 169 مورخ 94/10/03 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 390.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.37 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 55.11 مترمربع (هر طبقه 18.37 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.05  -3
مترمربع (هر طبقه 0.35 مترمربع)

افزایش واحدها از 2 به 3 واحد مسکونی -4
.با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 71.08 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.کاهش طبقات از 4 به 3 طبقه که بر این اساس 72.75 مترمربع کاهش بنا دارد

داراي اشرافیت از بالکن طبقات به پالك مجاور
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 55 درصد و سطح اشغال موجود 68.68درصد میباشد 
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

53
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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 
585,144,000(پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 348.3  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/15 1/99/36593 بدوي گلسار   
انتهاي خ 
126 پشت 
  ك وصال

1-1-10462-9-1-0-0 540

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,478,758,400(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  
هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 246.43  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 206 مورخ 1394/11/08 به صورت 5.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1857.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 60.88 مترمربع ( هر طبقه 15.22 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 33.72 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 18.5 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم و طبقه پنجم هرکدام به سطح 6.03 متر مربع و طبقه 

چهارم به سطح 0.78 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح 24.9 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.45 متر می باشد

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.73 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.20 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد از 9 به 10 واحد -

اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در همکف به سطح 20 مترمربع -
اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 100مترمربع ( هر  -

طبقه 20 مترمربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 348.30 متر مربع ( تبصره 7) -

داراي 2 واحد کسري پارکینگ در آمدي از بابت 2 جفت پارکینگهاي در تزاحم ( 3و7 - 5 -
و6 ) و 1 واحد کسري پارکینگ درآمدي از بابت افزایش طول درب پارکینگی می باشد. ( 

جمعاً 3 واحد کسري پارکینگ تزاحمی )
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله در همکف 63.22% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده با احتساب راه پله  62.98
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

540
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک باب مغازه بدون مجوز شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، 

مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 

استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-83583 مورخ 99/05/31 و ش ر- 119043 مورخ 

99/06/26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام 
بنا و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 332،280،000 ریال دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 

گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 66,456,000(شصت و  شش میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 25.56  0
 

1020000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/09 1/99/36595 تجدید 
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خ شهید 
نوروزي- 

کوچه 
هشتم
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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 51,000,000(پنجاه و  یک 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

1020000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه بدون مجوز فاقد بالکن و 
فاقد فعالیت با قدمت سال 92 برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 25.56 مترمربع می 

.باشد.یک واحد کسري پارکینگ دارد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد

.به استناد خط پروژه 12 مورخ 98/02/21 فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

راي به شماره 1/97/29279 مورخ 97/12/26 به مبلغ 134,316,000(یکصد و  سی و  
چهار میلیون و  سیصد و  شانزده هزار ) ریال به قوت خود باقیست . 

جریمه 68.88  1.5
 

1300000  , 1387 تبدیل غیر مجاز 1399/07/07 1/99/36599 رسیدگ
ي 

مجدد 
اصالح

ي

گلسار  
 خ93

1-1-10008-4-1-0-0 54
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 ضمن اصالح بند  سه راي شماره 29279 مورخ 97/12/26  ، شهرداري موظف است 
قبل از پایانکار نسبت به اجراي راه پله فرار از سوي مالک مطابق ضوابط و مقررات 

خود عمل نماید. (دادن این راي با رونوشت راي 1/97/29279 مورخ 97/12/26 الزامی 
می باشد. ).

ردتخلف  0
 

1300000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

راي  به شماره 1/97/29279 مورخ 97/12/26 به مبلغ 401,830,000(چهارصد و  یک 
میلیون و  هشتصد و  سی هزار ) ریال به قوت خود باقیست .

جریمه 154.55  2
 

1300000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
567 مورخ 86/09/14 به صورت 4.5 طبقه با زیربناي 982.80 مترمربع و گواهی عدم خالف 

به شماره 25989 مورخ 87/07/06 در مرحله ستونهاي طبقه دوم با زیربناي 1053.2 مترمربع 
صادر گردیده است. مجدداً از بابت احداث 2 طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 
88/09/21 مبنی به تخریب بنا بوده که مالک نسبت به تخریب دو طبقه مازاد اقدام نمودند و 

 :پس از ارائه نقشه اصالحی اجرا شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات سوم و چهارم جمعاً به سطح 62.88 مترمربع ( هر طبقه 31.44  -

مترمربع )
تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد به سطح 206.40 مترمربع که داراي مابه التفاوت به  -

 سطح98.40مترمربع ومقدار45.25 مترمربع جهت محاسبه1/2عوارض درآمدي
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 56.74 مترمربع وادامه راه پله و آسانسوربه بام به  -

 سطح 18 مترمربع
با توجه به کاهش تعداد واحد از9 به  8 واحداث سوئیت در پیلوت داراي یک واحد کسري  -

.پارکینگ می باشد
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد بوده و پرونده مختومه گردیده 

.است
حالیه برابر آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرتهاي زیربنایی نسبت به سوابق به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 22.43 مترمربع ( الزم به توضیح است سوئیت به سطح  -1

39.87 مترمربع کاهش یافته است )
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 18.40 مترمربع ( هر طبقه 9.20 مترمربع ) -2

اضافه بنا در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 6.60 مترمربع ( هر طبقه 2.20 مترمربع  -3
(

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 12.05متر مربع و در طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 
2.02 مترمربع و طبقات چهارم و پنجم هرکدام به سطح 1.67متر مربع ( مجموع طبقات به 

سطح 9.4 متر مربع )
.تعداد واحد از 8 به 7 کاهش یافته است -5

تبدیل زیر شیروانی در طبقه ششم به یک طبقه مازاد به سطح 154.55مترمربع که داراي  -6
 .مابه التفاوت به سطح 79.81 مترمربع می باشد

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
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ماده صد مورخ 1399/07/07 مبنی بر جریمه نقدي و اجراي راه پله فرار توسط مالک می 
.باشد

*******************************************************
 .عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و تاکنون راه پله فرار اجرا نگردیده است

برابر اظهار نظر مهندس ناظر ساختمان ( پیوست ) اجراي پله فرار باعث از بین رفتن نما و 
مزاحمت براي پارکینگها می شود و به دلیل محدودیت حیاط خلوت ( فضاي 2 * 2 ) عمالً 

.اجراي پله فرار امکان پذیر نیست
حالیه متقاضی با توجه به اظهار نظر ناظر درخواست بررسی را دارند. مراتب جهت دستور  

تقدیم می گردد
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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/09 1/99/36602 رسیدگ
ي 

 مجدد

میدان قلی  
پور -جنب 
نیروگاه برق 

- پسته 
سبز  

 رفسنجان
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي بدوي و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-243493 مورخ 95/11/27 مبنی بر تایید 
استحکام بناي مورد نظر و ش 119083 مورخ 99/06/26ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مبنی بر تعیین ارزش سرقفل مکان تجاري به مبلغ 25.588.150.000 ریال به 
کسر 38.91 و 15.06 مترمربع عقب نشینی،ضمن نقض راي بدوي  باستناد تبصره 4 

ماده صد قانون شهرداریها با اعمال یک پنجم ارزش سرقفل جریمه به مبلغ 
5,117,630,000(پنج میلیارد و  یکصد و  هفده میلیون و  ششصد و  سی هزار ) ریال 
صادر میگردد.درخصوص میزان عقب نشینی جمعاً به متراژ 53.97 مترمربع باستناد 

تبصره یک حکم به قلع صادر میگردد.

جریمه 535.82  0
 

3100000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده طی بازدید میدانی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه  
500.71 مترمربع ( طبق نقشه برداري) که مالک بدون مجوز مبادرت به احداث ساختمان 

تجاري (بصورت نمایندگی پسته رفسنجان)  بصورت یک باب مغازه و آبدار خانه در همکف و 
. یک واحد در طبقه اول  با قدمت سال 1393 نموده است

الزم به ذکر است که از بابت اعیانات داراي راي بدوي  کمیسیون  ماده صد به شماره 
.1/93/7896 مورخ 1393/07/26 مبنی بر صدور راي تخریب می باشد

طبق نقشه برداري ارائه شده از بابت واحد فوقانی ، یک واحد پارکینگ در پیلوت تامین  
 . گردیده است

.از بابت مغازه در همکف یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
( تاسیسات شهري ثبت شده ) تعیین  S121 کاربري عرصه در طرح تفصیلی جدید بصورت

.شده است فلذا کل  اعیانات خارج از تراکم می باشد
داراي دو عدد تابلوي تبلبغاتی تجاري یکی در نبش خیابان و رودي محوطه با ابعاد ( 3 * 14 

.) متر و دیگري بر روي سر در اعیان واحد طبقه اول با ابعاد ( 1 * 11 ) متر می باشد
الزم به ذکر است که کل  اعیانات در انتهاي زمین واقع گردیده اند و تنها راه دسترسی به 
آنها از داخل محوطه حیاط حد جنوبی که مشرف به خیابان اصلی بلوار قلی پور می باشد 

امکان پذیر است و همچنین تنها راه ورودي به داخل محوطه از طریق یک رمپ ماشین رو 
 . امکان پذیر می باشد .( فاقد درب نفر رو می باشد.)

.داراي فضاي باز تجاري در جلوي مغازه به مساحت 353.43 مترمربع می باشد
 .واحد  طبقه اول و واحد تجاري در همکف در حال حاضر به یک مالک تعلق دارد

الزم به ذکر است که با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 1396/12/26 و تحت عنوان 
: درگزارش شهرداري طبقه اول بصورت مسکونی لحاظ شده ولیکن در نظریه هیات 

کارشناسی به شماره 246498 مورخ 1395/12/02 ، طبقه اول مشتمل بر نگهداري محصوالت 
.خشکبار و بالکن و دفتر مدیریت فروشگاه اعالم گردیده است

با توجه به اینکه ورودي اصلی  واحد فوقانی و مغازه همکف از سمت خیابان  ، فاقد راه 
دسترسی مجزا با مغازه می باشد بنابراین واحد مورد نظر در طبقه اول تجاري محسوب شده 

.است

به استناد خط پروژه به شماره  12 مورخ 1396/09/22 ثبت در سیستم الین پروژه به 
مساحت 38.91 مترمربع از حد جنوب در تعریض خیابان 51 متري اصالحی و به مساحت 

.15.06 مترمربع از حد شمال در تعریض خیابان 12 متري اصالحی آتی می باشد
حالیه با توجه به نامه دیوان عدالت اداري با توجه به بررسی مجدد ، مراتب جهت دستور به 
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.حظورتان تقدیم می گردد
****************************

الزم به ذکر است که در پاسخ به نامه شماره 178104 کمیسیون ماده صد مبنی بر اعالم نظر 
در خصوص مغایرت مساحت وضعیت موجود  نظریه کارشناس رسمی دادگستري و کارشناس 
شهرسازي ، مساحت هاي اعالم شده توسط اینجانب با توجه به نقشه برداري ارائه شده می 

. باشد
مجددا الزم به ذکر است که در جدول کاربري هاي موجود به مساحت 353.43 مترمربع 
تحت عنوان فضاي باز تجاري نیز اشاره شده است که در نقشه برداري بدان اشاره نشده 

.است و گزارش ارسالی از شهرداري مورد تایید اینجانب می باشد
***************************

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي ناشی از تغییر جانمائی با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 250  1
 

3360000  , 1395 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و
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 مجدد

سعدي   
ممتاز (بن 

بست)
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 349 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 

با زیر بناي کل 1036.1مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
بوده و از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات 

ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1395/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه 
:نقدي می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 16.53مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 66.99 مترمربع ( هر طبقه 22.33 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 34.63 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 12.3  -

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 4.49 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

20.08 متر مربع ( هر طبقه 5.02 متر مربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 25.96 متر مربع ( تبصره 7) -
****************************************************

:مجدداً از بابت تخلفات جدید به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 0.77 مترمربع ( به صورت احداث سایبان جهت تامین  -

پارکینگ )
 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 -

توسعه زیر شیروانی به سطح 1.65 مترمربع -
با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.05 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
پارکینگهاي 3 و 6 در تزاحم بوده و با توجه به احداث یک عدد درب پارکینگی مازاد ،  -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 18915 مورخ  97/10/15 مبنی بر پرداخت 

.جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

***********
الزم به توضیح است پالك فوق به دلیل شکل هندسی خاص تغییر جانمایی ملک مجموعاً به 
متراژ 370 مترمربع داراي تخلف بوده که از این متراژ به سطح 120 مترمربع ناشی از اضافه 
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بناي مازاد تراکم بوده و داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد و مابقی متراژ به 
سطح 250 مترمربع ( هر طبقه 50 مترمربع ) ناشی از تخلف جانمایی می باشد .مراتب جهت 

.ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
سایر سایر 293.58 1020000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/06 1/99/36611 تجدید 

نظر
گلسار 

دیلمان  
وحدت

1-1-10079-14-1-0-0 54
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده بصورت ساختمان 3 اشکوبه  با مصالح بتنی و سقف شیروانی با 
زیربناي 263.26 مترمربع در دو واحد مسکونی داراي پروانه و پایانکار می باشد. در حال 

حاضر واحد طبقه اول که بصورت دوبلکس به مساحت 143.58 می باشد بدون مجوز  بصورت 
رستوران در حال بهره برداري می باشد. طبقه ضوابط پارکینگ داراي 6 واحد کسري 

پارکینگ میز می باشد. داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.5*0.8 می باشد. مراتب با توجه به نامه 
.شماره 857 مورخ 98/1/7 دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت دستور 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  و طبقه مازاد (طبقه چهارم ) با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,096,596,800(دو میلیارد و  نود و  
شش میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 208.06  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36614 تجدید 
نظر

گلسار  
خ125 کوي 

ولیعصر

1-1-10116-9-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/15 مورخ 1398/03/01 
بصورت ساختمان 3/5  طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 349/95 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 100/96 متر مربع (هر طبقه 25/24 متر مربع)-1

احداث طبقه چهارم بمساحت 103/79 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 1/61 متر مربع و طبقه دوم -3

بمساحت 1/61 متر مربع
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمیزان 0/09 متر مربع-4

.کسري پارکینگ ندارند
% سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 97/38

بمساحت 25/21 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده و نقشه ها نیز لحاظ نشده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

54
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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 و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 3,388,996,800(سه میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  هشت 

میلیون و  نهصد و  نود و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.شایان ذکر است راي اقلیت (نماینده دادگستري ) قلع بنا و اعاده به مدلول 

پروانه ساختمانی میباشد.

جریمه 336.21  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 1/99/36617 بدوي گلسار 
پستک 

استاد معین 
12

1-1-10124-543-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/77 مورخ 
1398/04/11بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی با زیربناي 868.65 
متر مربع در پنج  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 با احتساب سایه کنسول  بسطح حدود 22.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول  الی سوم بسطح حدود  68.28 متر مربع (هر طبقه 22.76 متر  -2

 مربع )
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 216.56 متر مربع -3

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 6.62 متر مربع -4
اضافه بناي ناشی از اجراي هشت باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع   -5

 جمعآ بسطح 21.99 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی سه واحد افزایش یافته است در زمان صدور پروانه دو درب سه  -6
متري و چهار متري و پارك حاشیه اي داشته  وضع موجود دو درب چهار متري دارد و پارك 
حاشیه اي نیز تامین شده عرض یکی از دربهاي پارکینگ یک متر  اضافه شده است  لذا با 

 اخذ عوارض درآمدي جهت یک واحد پارکینگ  رعایت پارکینگ می گردد
 فضاي سبز اجرا نشده است  داراي کسري فضاي باز بسطح 87.30 متر مربع می باشد -7

جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به انعکاس بر روي خط پروژه دارد درخواست   
.گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/04/10 ملک فوق فاقد عقب  *********
نشینی است  سطح اشغال مجاز 71.40% سطح اشغال اجرائی 79.74% می باشد مراتب جهت 

.دستور بعدي تقدیم می گردد
بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/36617 مورخ  *********
1399/07/06 مبنی بر جریمه و پرونده در واحد خالف  می باشد عملیات در حد سفت کاري 

 می باشد مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 29.73 مترمربع، اضافه 

بناي طبقات دوم تا چهارم، هر یک به مساحت 33.04 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 36.16  مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3.41 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 
1,664,460,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمناً در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی 

از 3 به 4، با توجه به راي شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت 
اداري، راي به اعاده به مدلول پروانه ( دوبلکس ) صادر و اعالم می گردد.

جریمه 198.15  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/02 1/99/36622 بدوي علی آباد   
ملی

1-2-10190-30-1-0-0 54
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/264 مورخ  97/9/1 با زیر بناي کل  592.01 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.73 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 89.48درصد می باشد
افزایش بنا در طبقه اول بسطح 29.73 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 99.12 مترمربع ( هر  -3
طبقه 33.04 متر مربع که از این مقدار در هر طبقه بسطح 3.31 متر مربع بصورت کنسول 

روي پخ و در ارتفاع باالي 5 متر می باشد.)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 7.24 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
28.92 مترمربع ( هر طبقه 7.23 متر مربع )

کاهش زیر شیروانی بسطح 13.76 متر مربع -5
.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 3.41 متر مربع می باشد -6

.تعداد واحد ها از 3 به 4  واحد افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبزمی باشد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 116281 مورخ 99/6/24 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 25,664,900(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار و  نهصد) 

 ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 82.79  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36624 تجدید 
نظر

پستک-کو
ي 

طالقانی-بن 
بست یاس

1-1-10402-334-1-0-0 54
9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
51,088,000(پنجاه و  یک میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 8.24  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 112/90 متر مربع که وضع موجود بصورت احداث بدون مجوز بناي مسکونی با 

.زیربناي 91/03 متر مربع که عملیات اجرایی در حد اجراي سقف اول میباشد
توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 103/47 متر مربع و جهت 

مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 1398/11/03 فاقد عقب 

.نشینی میباشد
%سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 87/97

 بناي داخل تراکم 82/79 متر مربع -بناي خارح از تراکم 8/24 متر مربع
حالیه متقاضی با توجه به اخطار صادره از سوي شهرداري درخواست استعالم موقعیت مکانی 

.دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 57,939,000
(پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  نه هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 10.68  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36633 رسیدگ
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 مجدد

رشتیان  
شهید 
رجایی 

 کوچه مقدم

1-2-10234-39-1-0-0 55
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903300154 مورخ 99/01/09 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 62953 مورخ 99/4/15 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و امالك همجوار 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها راي به پرداخت جریمه معادل 2/25 برابر ارزش معامالتی نسبت 
به مساحت 63/71 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 444,377,250(چهارصد و  
چهل و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست و  پنجاه)  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 63.71  2.25
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36633 رسیدگ
ي 

 مجدد

رشتیان  
شهید 
رجایی 

 کوچه مقدم

1-2-10234-39-1-0-0 55
0

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  29,992,500(بیست و  نه میلیون و  نهصد و  
نود و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 19.35  0.5
 

3100000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 84 مورخ 
92/04/18 بصورت  2.5 طبقه  و در یک واحد مسکونی  با زیر بناي 181.60مترمربع می باشد. 
به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که 

:به شرح زیر تقدیم می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در همکف به سطح  10.68 مترمربع -1
اضافه بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 10.68 متر مربع -2

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر  مورخ 96/7/4 بوده که اجراي حکم گردیده است. 
:مجدداً داراي تخلفات جدید به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم  به سطح 10.68 مترمربع -1

احداث یک طبقه مازاد به سطح 63.28 مترمربع اضافه بنا خارج تراکم -2
توسعه انباري در زیر شیروانی بسطح 0.43 متر مربع -3

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 1 واحد به 3 واحد مسکونی که در نتیجه داراي یک  -4
.واحد کسري پارکینگ می باشد

عدم رعایت حیاط خلوت سرتاسري با توجه به احداث راه پله در قسمتی از حیاط خلوت  -5
که در این حالت حداقل ابعاد پاسیو 3*4 رعایت نگردیده و داراي اشرافیت به پالك همسایه 

.می باشد
در هنگام صدور پروانه به سطح 19.35متر مربع در همکف و طبقات از تراکم اعطایی  -6

استفاده نموده اند ( تبصره 7)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

55
0

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 96707 
مورخ 99/5/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی 

و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 713,798,400(هفتصد و  سیزده میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 106.22  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36634 بدوي رشتیان - 
 کوچه  38
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/359 مورخ 1397/12/04 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 794.86 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 7.42 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 20.43 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 39.69 مترمربع ( هر طبقه 13.23  -
مترمربع )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 21.6 مترمربع (  -
هر طبقه 7.2 مترمربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.41 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

10.16 متر مربع ( هر طبقه 2.54 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.68 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 5.51  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 0.68 مترمربع در توسعه بنا لحاظ شده و 
.مابقی به سطح 4.83 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 65% ...................... مورد استفاده 74.29
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلفات ساختمانی آقاي حسین امساك پور به شرح اضافه بناي مسکونی 
طبقه اول به متراژ 92.05 مترمربع که در راي بدوي و تجدیدنظرسهوالقلم در بند 

مربوط به تخریب و اعاده قرارگرفته که با توجه به بند یک راي بدوي بشماره 25416 
مورخ 97/06/25 اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات مشمول جریمه واقع گردیده و 
متراژ فوق باشتباه مورد حکم قلع قرار گرفت؛لذا ضمن اصالح بند فوق و اضافه به بند 

جریمه باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها با اعمال ضریب 3 برابر به مبلغ 
983,094,000(نهصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نود و  چهار هزار ) ریال در حق 
شهرداري صادر میگردد.ارائه رونوشت هریک از آراي صادره قبلی و فعلی بدون 

یکدیگر ممنوع می باشد.  

جریمه 92.05  3
 

3560000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 1/99/36635 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

خیابان   
معلم - 
باالتر از 
میدان 

سرگل  - 
نبوت سوم

1-2-10271-5-1-0-0 55
2

تخلفات جدید اعالمی بصورت بدوي جدید ارسال گردد. سایر 193.4 3560000  , 1397
 , 1399

توسعه بناي تجاري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان درمرحله سفت کاري که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 217 مورخ 1395/12/28 به صورت 3.5 طبقه روي یک باب مغازه با زیر 

بناي کل 822.35 مترمربع و داراي  پروانه مرحله دوم به شماره 316505 در مرحله اتمام 
.فونداسیون صادر گردیده است

از بابت تخلفات در مرحله اسکلت و سربندي  داراي گزارش کارشناسی زیر می باشد که 
منتهی به راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27374 مورخ 1397/09/17 

 می باشد.( قسمتی تخریب و قسمتی بصورت جریمه نقدي )
((  1- اضافه بنا در همکف به سطح 73.54 مترمربع

توسعه رواق به سطح 0.15 مترمربع -2
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 94.49 مترمربع -3

. اضافه بنا در طبقه اول به سطح 92.05 مترمربع -4
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 171.8 مترمربع ( هر طبقه 85.9 مترمربع ) -6
توسعه زیر شیروانی به سطح 18.56 مترمربع -7

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 12.22  -8
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام ( طبقه چهارم ) به سطح 5.25 مترمربع -9
داراي 9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که در زمان پروانه یک واحد کسري -10

 پارکینگ پرداخت گردیده است. ))

حالیه طی بازدید صورت گرفته و با توجه به اقدام مالک جهت اعاده به وضع سابق با توجه به 
مفاد راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27374 مورخ 1397/09/17  (( 

ردیف 1 راي تجدید نظر که   به مساحت 631.45 مترمربع به تخریب بنا و اعاده به به مدلول 
 پروانه محکوم گردیده است))

کاهش رواق به سطح 0.15 مترمربع و رساندن آن به متراژ زمان پروانه -
.طبقه همکف به مساحت 94.49 مترمربع اعاده به وضعیت پروانه ( پیلوت ) شده است -

 . طبقه اول به سطح 244.76 مترمربع از حالت تجاري به مسکونی برگشته است -
.واحد کسري پارکینگ تجاري به مساحت 200 مترمربع منتفی می گردد 8 -

در مورد اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 92.05 مترمربع با توجه به    -----
.وضعیت ساختمان ، قابلیت اجرائی اعدائه به مدلول پروانه را ندارد

اقدامات فوق الذکر در ساختمان اجراء گردیده است
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-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

--------------------
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده مالک مجددا مبادرت به تغیبرات به شرح زیر نموده 

.است
. بناي مازاد بر تراکم  همزمان ساز در همکف به مساحت 0.14 مترمربع -1

. توسعه تجاري در همکف به مساحت 68.26 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 92.05 مترمربع -3

با توجه به اینکه مغازه موجود نیاز به تامین 3 واحد پارکینگ تجاري و واحد هاي  -4
مسکونی باالي 180 مترمربع در طبقات اول تا سوم نیاز به تامین 6 واحد پارکینگ مسکونی ( 

پارکینگ دوبل)  دارند  و با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان 
صدور پروانه پرداخت شده است و حالیه 3 باب پارکینگ در پیلوت تامین شده است حالیه 

.داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم مرتضی پور 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 135928  مورخ 

1399.07.15  ارزش سرقفلی به مبلغ 394.350.000  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 78,870,000(هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  
هفتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 35.85  0
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1399/07/29 1/99/36636 تجدید 
نظر

سعدي   
فالحتی

1-2-10316-28-1-0-0 55
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري  باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 51,012,000(پنجاه و  
یک میلیون و  دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.62  4
 

650000  , 1389 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 70.47 مترمربع که مشتمل بر2 
باب مغازه می باشد. الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع می باشد که از 
بابت 15 مترمربع آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد به شماره 245 مورخ 1378/01/23 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 
باشد و مابه التفاوت آن به سطح 19.62 مترمربع به صورت توسعه می باشد. مغازه دوم به 

سطح 35.85 مترمربع پس از آن احداث گردیده است. اسکلت مغازه ها بلوکی و قدمت آن با 
توجه به فیش برق پیوستی 1389 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 به 

سطح 13.74 مترمربع از حد شرق در تعریض معبر 10 متري می باشد. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع متعلق به آقاي یوسف پور صیادي 
که داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1398/05/13 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 

.باشد
مغازه دوم به سطح 35.85 مترمربع متعلق به آقاي ابراهیم مرتضی پور داراي راي کمیسیون 

.همعرض ماده صد مورخ 1399/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

55
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به تبدیل راه پله به بناي مفید 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 68,409,600(شصت و  هشت میلیون و 

 چهارصد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 10.18  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/27 1/99/36638 بدوي دیلمان  
-شهرك 
امام علی 
زمینهاي 
تفکیکی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10280-72-1-0-0 55
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/216  مورخ  97/7/23 با زیر بناي کل  729.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
ستون طبقه دوم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 8.81 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1
بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 62 درصد می 

.باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 17.62 مترمربع ( هر  -2

طبقه 8.81 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 11.49  -3
متر مربع و در طبقات اول الی دوم جمعا بسطح 10.18 متر مربع ( هر طبقه 5.09 متر مربع) و 

.عرض باقیمانده راه پله مطابق نقشه معماري 1.16 متر می باشد
ضمنا در خصوص پیشروي نسبت به همسایه حد غرب ملک متقاضی به فاصله 2.75 متر  -4
همباد ساختمان مجاور بوده و پس از فاصله 2.75 متر به عمق 1.46 متر نسبت به همسایه 

.پیش روي دارد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و جریمه بوده حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
سقف طبقه پنجم بوده که به استناد نقشه معماري داراي تخلفات جدید به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا بدلیل کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات سوم و چهارم  جمعا  -1
بسطح 10.18 متر مربع ( هر طبقه 5.09 متر مربع) و عرض باقیمانده راه پله مطابق نقشه 

.معماري 1.16 متر می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 132.92 متر مربع -2

درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

55
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,739,220,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  نه میلیون و  دویست 
و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 208.4  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36653 بدوي فاز 2 معلم  
  خ نبوت

1-2-10183-75-1-0-0 55
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/306مورخ 96/12/28بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 728.48 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.03 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 168.40مترمربع (هر طبقه 42.10 مترمربع)-2
به سطح 1.89مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

همکف و 8.08 مترمربع در زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.22 مترمربع

کاهش واحدها به 4 واحد مسکونی
.سطح اشغال مجاز پروانه 62.09 درصد و سطح اشغال موجود 74.80درصد میباشد 

.فضاي باز موردنیاز برابر ضوابط تامین می گردد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 104566مورخ 99/6/5 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه اول به مساحت 
16/33 متر مربع  با ضریب 2/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 137,172,000

(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.33  2.5
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36659 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیلمان 
-خیابان 
شهید 

بهشتی 
-روبه روي 
مطب دکتر 

 جعفري

1-1-10463-11-1-0-0 55
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مابقی تخلفات بصورت تجاري و مسکونی و همچنین طبقات و کسري 
پارکینگ ،  بدلیل عدم رسیدگی در مراحل قبل ، این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی 
باشد.  ضمنا در خصوص ارتفاع پیلوت  به استناد تبصره یک ماده صد راي به اعاده به 

وضع قبل (مدلول پروانه ) صادر می گردد. 

ردتخلف 775.51  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36659 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیلمان 
-خیابان 
شهید 

بهشتی 
-روبه روي 
مطب دکتر 

 جعفري

1-1-10463-11-1-0-0 55
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 17/8 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 2/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 149,520,000
(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد و 

همچنین در خصوص احداث سایبان فلزي به مساحت 18/15 متر مربع به استناد 
تبصره یک ماده صد به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي راي به قلع و اعاده 

به وضع قبل صادر و اعالم می گردد

جریمه 35.95  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`  مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/226 مورخ 
1397/07/29 می باشد که بصورت سه طبقه روي پیلوت بانضمام زیر شیروانی بصورت انباري

 
در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل  466/30 متر مربع صادر گردیده عملیا ت ساختمانی  

 : در مرحله  نازك کاري است ودرخصوص
افزایش بنا درهمکف  35/93    مترمربع که ازاین مقدار بسطح 18/15مترمربع احداث -1

. سایبان بصورت اسکلت فلزي متصل به ساختمان می باشد
افزایش بنا در طبقه اول 17/80مترمربع  داراي سوابق درواحد خالف بوده که با عنایت به -2

راي صادره بشماره 1/99/36659 مورخه 1399/7/12 در خصوص افزایش بنا در همکف
بسطح17/80 متر مربع و طبقه اول بسطح 16/33 متر مربع محکوم به پرداخت جریمه  

ودرخصوص سایبان  محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده بود که مالک راسا` اجراي حکم 
نموده و

 .   خالف آنرا پرداخت نموده
 : حال مجددا` برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

تبدیل پیلوت درهمکف بسطح 95/04  مترمربع به دو باب مغازه  ( یکباب 28/97  -1
مترمربع وباب دیگر 66/07 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح 39/44  مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -2
 . 23/56  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت خیابان می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 39/44  مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -3
 . 23/56  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت خیابان می باشد

حذف زیرشیروانی وتبدیل و  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد  -4
طبقات مجاز وافزایش واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی بصورت یکواحد مسکونی در 

 طبقه چهارم
به کسر24/4 مترمربع راه پله زمان صدور پروانه  بسطح 117/94 مترمربع را نموده  که از  

مقدار فوق بسطح 101/74 مترمربع افزایش بنا وبسطح 16/2 مترمربع آن بناي تبدیلی انباري 
 به مسکونی

. وبسطح 4/14 مترمربع تبدیل راه پله به بناي مفید کال` مازاد برتراکم می باشد 
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی سوم بسطح 1/8 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -5

 . مازاد برتراکم ( هرطبقه 0/6 مترمربع ) عرض موجود راه پله 1/25 متر می باشد
با توجه به اینکه تجاري احداث شده درهمکف منجر به کسري پارکینگ گردیده کسري  -6
کل پارکینگها بصورت تجاري بوده که براي سطح تجاري فوق دو باب مغازه نیاز به تعداد 2 

55
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واحد
پارکینگ وبراي 4   واحد مسکونی نیاز به  4 واحد پارکینگ جمعا` نیاز به  6واحد پارکینگ  

 . بوده که کسري آن بصورت تجاري می باشد
ضمنا` سطح اشغال مجاز پروانه  55%   مورد استفاده  براساس ضوابط زمان صدور پروانه به 
. % کسر راه پله 61/46 %  وتراکم طبقات 165 %   مورد استفاده به کسر راه پله 383/13
همچنین باتوجه به افزایش بناي صورت گرفته براساس ضوابط زمان پروانه  کسري 40  

 . مترمربع فضاي باز وفضاي سبز دارند حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 

به 1/75 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  90,846,000(نود میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش هزار ) 

ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 15.45  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/21 1/99/36664 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور به 

طرف میدان 
جهاد 

گلزاران

1-2-10718-11-1-0-0 55
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/414 مورخ  97/12/19 با زیر بناي کل  519.8 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 3.12 مترمربع که سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 71.3 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 73.21 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 9.36 مترمربع ( هر  -2

طبقه 3.12 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفیددر طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.17 مربع ( هر طبقه 0.39متر مربع )
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 1.8 متر مربع ضمن کاهش زیر شیروانی  -4

بسطح 8.54 متر مربع
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -5

.رعایت پارکینگ می گردد 
.ضمناً کل تخلفات صورت گرفته در حد 5 درصد مجاز پروانه می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***.عملیات ساختمانی به پایان رسیده است ***

55
7

در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 
و جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/12 1/99/36665 تجدید 
نظر

سعدي 
بلوارمعلم  

23

1-2-10499-27-1-0-0 55
8

درخصوص افزایش واحد راي بدوي مبنی بر ابقاء 4 واحد مسکونی عیناً تایید میگردد. ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص احداث سایبان و اضافه بناي زیرشیروانی ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 122,522,800(یکصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 20.57  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36665 تجدید 
نظر

سعدي 
بلوارمعلم  

23

1-2-10499-27-1-0-0 55
8

در خصوص تغییر جانمایی راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف 64  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره        108  مورخه        
98/5/2      می باشد که بصورت  4 طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت   در  2  واحد مسکونی ( 

 طبقات اول ودوم یکواحد مسکونی
و طبقات سوم وچهارم یکواحد مسکونی) و  بازیربناي کل   649/85   مترمربع صادرگردیده  
  عملیات ساختمانی درحد   سفت کاري است وتااین مرحله  برابر نقشه اجرایی ارائه شده تا 

 . این مرحله  داراي
کاهش بنا درهمکف بسطح 0/24 و  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت سایبان جهت  -1

 . تامین پارکینگ  درهمکف بسطح   3/67   مترمربع
تغییر جانمایی با حذف قسمتی از بنا درحد شمال غربی وافزودن آن به جنوب بسطح 64  -2

 .   مترمربع ( هرطبقه 12/8 مترمربع )
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد مسکونی که با توجه به تغییر   -3

جانمایی صورت گرفته در صورت تایید سایبان بعنوان پارکینک رعایت چهار واحد پارکینگ 
 بدون تزاحم میگردد ،  در غیر اینصورت کسري

 . یکواحد پارکینگ مسکونی خواهد داشت
 . افزایش بنا درزیرشیروانی بصورت راهرو وراه پله بسطح 16/9  مترمربع  -4

براساس ضوابط صدور پروانه به ازاي هر واحد مسکونی نیاز به 16 مترمربع فضاي باز   -5
 . دارند که کسري 32/16 مترمربع فضاي باز دارند

ضمنا` در طبقات نیز بسطح   بسطح   0/96   مترمربع  کاهش بنا دارند ( هرطبقه   0/24   
 .  %مترمربع ) سطح اشغال مجاز همکف 77/95%  مورد استفاده 80/11

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
*******************************************************

 . احتراما` برابر بررسیهاي بعمل آمده ساختمان درحال بهره برداري می باشد

55
8

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 2/5 به 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,642,838,400(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و  
هشت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 244.47  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/07/12 1/99/36666 تجدید 
نظر

خیابان 
بوسار 

-کوچه  
مشخ

1-1-10317-90-1-0-0 55
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  و در مرحله اجراء سقف و اسکلت طبقه 
سوم  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/33  مورخ 1398/03/12 و بصورت 3  طبقه 

بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 5  واحد مسکونی و به مساحت کلی 
744.69 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر 

:تراکم و  به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 61.97 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.89 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 59.89 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 59.89 مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -5
در همکف و طبقات اول تا سوم به مساحت 2.83 مترمربع . ( همکف به مساحت 0.40 
مترمربع و طبقات اول تا سوم به مساحت 2.43 مترمربع .( هر طبقه 0.81 مترمربع .))

. کسري پارکینگ ندارد
.ازبابت افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.سطح اشغال زمان پروانه 64.99 درصد و سطح اشغال موجود 88.9 درصد می باشد
(( الزم به ذکر است که طی بازدید میدانی ، میلگرد هاي انتظار ستون طبقه چهارم بریده 

شده است ))
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

55
9

در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات و طبقه مازاد ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 3,025,814,400(سه میلیارد و  بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  
چهارده هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 300.18  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36669 تجدید 
نظر

گلسار  - 
خیابان  192

  

1-1-10537-8-1-0-0 560

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث  و در مرحله اجراء اسکلت و سقف طبقه 
آخر  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/119 مورخ 1398/05/16 بصورت 3  طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 770 
.مترمربع صادر شده است

حالیه داراي توسعه بنا در همکف و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم و به شرح زیر می 
:باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 29.12 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.12 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.12 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 29.12 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت  179.33  مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

. در همکف به مساحت 4.37 مترمربع
. تعداد واحد هاي مسکونی از  سه واحد به  چهار واحد افزایش یافته است

 .کسري پارکینگ ندارد
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.36 درصد و سطح اشغال مجاز 65.36 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 76.75 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

560

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 47,040,000(چهل و  هفت میلیون و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 5.6  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36671 تجدید 
نظر

گلسار خ80 
و 92  
شقایق

1-1-10046-31-1-0-0 561

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( داراي پروانه شماره 1/99/90 مورخ  1399/04/14 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 650/09 متر مربع صادر گردیده که 
.عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول میباشد

.طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در همکف بمساحت  5/60 متر مربع میباشند
%سطح اشغال مجاز 65/10 % - سطح اشغال موجود 70/13

.توضیح اینکه داراي درخواست شکایت پالك مجاور (حد غرب) بشماره 489147 میباشند
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.))

***************
حالیه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 طی نامه اي با توجه به تصمیم کمیسیون ( مقدار و متراژ 

پیشروي ملک نسبت به پروانه ، پیشروي نسبت به امالك مجاور سمت راست و چپ هر کدام 
.بصورت جداگانه در نقشه مشخص گردد) درخواست بررسی و گزارش دارند

توضیح اینکه وضع موجود از حد شرق به عمق 1/35 متر و از حد غرب به عمق 2/10 متر 
.نسبت به پالك هاي مجاور پیشروي دارند

الزم به ذکر است که وضع موجود نسبت به پروانه صادره از حد شرق به عمق حدودا` 0/96 
.متر و از حد غرب بعمق حدودا` 1/11 متر پیشروي دارند

( ضمنا` در زمان پروانه (طبق نقشه هاي پیشنهادي موجود در پرونده فنی) از حد شرق بعمق 
0/4 متر و حد غرب به عمق 1 متر نسبت به پالك هاي مجاور پیشروي داشتند.)

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

561

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 

365,299,200(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  نه هزار و  دویست) 
ریال  تائید و استوار میگردد.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.

جریمه 54.36  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 1/99/36672 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان-کو
چه دکتر 

حسابی-مح
راب3

1-1-10507-22-1-0-0 56
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/29 مورخ  98/3/11 با زیر بناي کل  527.78 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.93 مترمربع که سطح اشغال مجاز 80  -1

.درصد و سطح اشغال مورد استفاده 88.5 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 38.79 مترمربع ( هر  -2

طبقه 12.93 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 2.64 متر مربع -3

 تبدیل 2 واحد به 3 واحد مسکونی -4
.رعایت پارکینگ می گردد -5

رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -6

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

56
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 86,737,500(هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

346950  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/12 1/99/36675 بدوي خ. شهید  
رجایی 

جنب فلکه 
جهاد نبش 
کوچه 24 

 متري

1-2-10234-154-1-0-0 56
3

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 

37,034,229(سی و  هفت میلیون و  سی و  چهار هزار و  دویست و  بیست و  نه) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.65  2
 

346950  , 1383
 , 1394

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 8,007,606(هشت میلیون و  هفت هزار و  

ششصد و  شش) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 5.77  4
 

346950  , 1383 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده ساختمان احداثی داراي پروانه بشماره 772 مورخ 82/10/25 وگواهی عدم 
خالفی بشماره 38248 مورخ 84/04/25 بصورت چهارطبقه روي پیلوت و چهار باب مغازه با 

..زیربناي کل 1065مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی باتمام رسیده  حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده تائید نظام مهندسی 

:داراي مابه التفاوت زیربناي در همکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
 افزایش همزمانساز درهمکف بسطح 2/48 مترمربع-

احداث سرویس بهداشتی درمحوطه بسطح 1/54 مترمربع (قدمت سال94)-
افزایش بنا همزمانساز در طبقات 1-4 هرکدام بسطح 9/31 که جمعآ بسطح 37/24 مترمربع-

 
..احداث راه پله به بام بسطح 9/39 مترمربع درهنگام عدم خالفی اعالم نشده است-

..با توجه به جانمائی پارکینگ ها داراي سه واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق میگردد-
..و داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري درهنگام عدم خالفی اعالم نشده است-

افزایش سطح تجاري همزمانساز براي 4واحد تجاري بمقدار 5/77 مترمربع-
..چک لیست پایانکار مورد تائید میباشد

.مراتب جهت صدور پایانکار وصدور دستورمقتضی ارسال میگردد

56
3

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 67384 مورخ 99/4/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,261,419(دو میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار و  
چهارصد و  نوزده) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 74.45  0.1
 

303750  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/21 1/99/36694 بدوي قلی پور  
کوي 

حسینی   
سه راه 
 یزدانی

1-1-10687-7-1-0-0 56
4

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 پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 842,906(هشتصد و  چهل و  دو هزار و  نهصد و  شش)  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 5.55  0.5
 

303750  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي به صورت ششدانگ 
یکباب خانه و محوطه به مساحت عرصه 99/26 مترمربع مشتمل بر اعیان ویالئی فاقد مجوز 
بمساحت حدود 80 مترمربع با قدمت 15 سال و مصالح بلوك سیمانی باستناد خط پروژه 12
مورخه 99/02/02 فاقد عقب نشینی از کوچه  بن بست 6 متري میباشد. تقاضاي استعالم 

عدم مسیر دفترخانه جهت انجام معامله دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

تراکم 0/75درصد --- بناي داخل تراکم  74/45 مترمربع----  ---- R111 = کاربري عرصه
بناي خارج تراکم 5/55  مترمربع

56
4

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 71/44مترمربع 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 159800مورخ 99/8/19و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
357,200(سیصد و  پنجاه و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 71.44  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/36696 بدوي خ شهید 
نوروزي - 

کوچه 
هشتم 
شهید 
قنبري

1-1-10654-66-1-0-0 56
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی قدیمی داراي عرصه بمساحت 210.10 متر مربع (طبق 
سند ) و بمساحت 218.90 متر مربع (برابر نقشه برداري ارائه شده ) که مساحت وضع موجود 
8.8 متر مربع از سند بیشتر است داراي اعیان بمساحت 71.44 متر مربع با قدمت حدود 28 
سال تاریخ نصب کنتور برق (1371/08/24) که بابت اعیان احداثی مجوزي ارائه نشده است و 
خالفساز می باشد  جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس 

ملک بر روي آن می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد 
*******************به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/04/31 ملک فوق 
از وضع موجود  جمعآ بمساحت حدود 7.80 متر مربع (که از این مقدار 4.15 متر مربع ازاعیان 

) در تعریض کوچه 8متري حد شمال و 4 متري حد غرب و پخ دو گذر قرار دارد  کل بناي 
.احداثی داخل تراکم می باشد  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 824,342,400(هشتصد و  بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  
دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 81.78  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36704 بدوي گلسار، بلوار 
سمیه، خ 

130، انتهاي 
توحید 8

1-1-10470-7-1-0-0 56
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/99/32 مورخ 99/03/07 با زیر بناي کلی 507.5 مترمربع در 3.5 طبقه  و 3 واحد 
صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 18.65 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 55.95 مترمربع ( هر طبقه 18.65 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 7.18 مترمربع -3

در همکف و طبقات
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 72.5% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 85.32
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 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 بناي همزمان ساز در همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 
4.02 مترمربع، احداث سرویس بهداشتی در محوطه به مساحت 4.62 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 11,895,000(یازده میلیون و  هشتصد و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 16.68  2
 

225000  , 1379
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 1/99/36706 بدوي هاشمی 
بعثت  
نسترن

1-2-10168-18-1-0-0 56
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 269 مورخ 79/04/23 و 
گواهی پایانکار به شماره 8533 مورخ 84/04/22 به صورت دوطبقه روي همکف و سوئیت 

.جمعا در 4 واحد مسکونی با زیربناي 472.65 مترمربع میباشد
از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به سه باب مغازه به مساحت 14.60 مترمربع، 13 مترمربع و 
12.60 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه   

.وسوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
حالیه مالک برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به توسعه و افزایش واحدهاي تجاري و اضافه 

:بناي مسکونی به شرح ذیل نموده است
اضافه بناي همزمانساز در همکف و  طبقات اول و دوم به سطح 12.06مترمربع (هر طبقه  -1

4.02 مترمربع)
توسعه مسکونی در طبقه اول به صورت احداث تراس غیرمسقف به سطح  12.78  -2

مترمربع (روي سقف مغازه شماره 3)- با قدمت سال 95
احداث سرویس بهداشتی در محوطه به سطح 4.62 مترمربع- با قدمت سال 95 -3

توسعه تجاري در همکف به سطح 66.85 مترمربع که 45.84 مترمربع آن تبدیل سوئیت  -4
به تجاري و مابقی توسعه در حیاط میباشد.- با قدمت سال 95

احداث یک باب مغازه در حیاط به سطح 25.32 مترمربع - با قدمت سال 95 -5
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -6
.مغازه سوم داراي درب رو به حیاط میباشد
.مغازه ها فاقد سرویس بهداشتی میباشد

مابقی سوئیت در پیلوت تبدیل به یک باب انباري به سطح 17.81 مترمربع شده که جداره آن 
.شیشه سکوریت میباشد

.مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار تقدیم حضور میگردد

56
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانساز در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 6,744,708(شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  چهار هزار و  هفتصد و 
 هشت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.48  3
 

346950  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 1/99/36709 بدوي 0-0-1-5-10597-1-1 گلسار 192  56
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 34,695,000(سی و  چهار میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار 
) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

346950  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/02 1/99/36709 بدوي 0-0-1-5-10597-1-1 گلسار 192  56
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره  45 مورخ  
81/2/7 با زیر بناي کل  612.02 مترمربع در 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده 
است.  قبالً در مرحله سفت کاري از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات بسطح 321.48 متر 
مربع داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 88/11/28 میباشد. عملیات ساختمانی در بهره 

برداري  می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات یکدست ساز به شرح زیر 
:میباشد

اضافه بناي یکدست ساز در همکف و طبقات بسطح 6.48 متر مربع -1
احداث آسانسور در همکف و طبقات که جزئی از زیر بناي طبقات می باشد  -2

داراي 2 واحد کسري پارکینگ می باشد. ( طبقه ضوابط قدیم 8 واحد مسکونی 6 واحد  -3
پارکینک نیاز داشته که 4 واحد تامین گردیده است)

درخواست  استعالم  موقعیت مکانی  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هریک به مساحت 0.55 مترمربع، 

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن  به یک طبقه مازاد به صورت دوبلکس با واحد طبقه 
دوم  به مساحت 28.82 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 

دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و 
با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-96324 مورخ 99/05/26 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 188,914,000(یکصد و  هشتاد 

و  هشت میلیون و  نهصد و  چهارده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.47  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/13 1/99/36713 بدوي استاد سرا   
بن بست 

امینی

1-2-10006-54-1-0-0 56
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/543 مورخ 1397/12/29 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد 

 .مسکونی  با زیر بناي کل 202.31 مترمربع  صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي بوده  و به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.55 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 1.10 مترمربع ( هر طبقه 0.55 مترمربع ) -
حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد ( به صورت دوبلکس واحد طبقه دوم ) به  -

سطح 28.82 مترمربع
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 85% ...................... سطح اشغال استفاده شده 76.91

*******************************
ازبابت موارد فوق الذکر داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 

کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/07/13 مبنی بر پرداخت جریمه بوده و اجراي حکم 
.نموده است

.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید 
.الزم به توضیح است طبق بررسی به عمل آمده رعایت درز انقطاع گردیده است

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

56
9

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات و طبقه مازاد با توجه به نظریه کارشناسی بشماره 127862 

مورخ 99/07/07 مبنی بر تایید استحکام بنا، باستناد تبصره دو ماده صد قانون 
شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 

273,690,000(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد و  نود هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 152.05  1.5
 

1200000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/14 1/99/36719 تجدید 
نظر

پستک  
کوچه 

  مسجد

1-1-10553-7-1-0-0 57
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 341 مورخ 87/6/3 بصورت 
ساختمان 2/5طبقه بهمراه زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی با زیربناي 371/85 متر مربع 

.صادر گردیده که عملیات ساختمانی درمرحله بهره برداري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 48/75 متر مربع (هر طبقه 16/25 متر مربع)-1
توسعه بنا در طبقه سوم بمساحت 54/73 متر مربع بهمراه 1/2 زیرشیروانی به کسر راه -2
پله در زمان پروانه بمساحت 21/61 متر مربع مجموعا`بصورت طبقه مازاد (بمساحت 76/34 

متر مربع)
(توضیح اینکه بمساحت 34/23 متر مربع از مساحت طبقه سوم بصورت تراس مسقف 

میباشد.)
احداث راه پله به بام بمساحت 10/38 متر مربع-3

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در طبقات بمساحت 2/01 متر مربع (هر طبقه 0/67 متر -4
مربع)

اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 14/57 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -5
مربع در همکف

%سطح اشغال مجاز 50% - سطح اشغال موجود 65/97
.حد نصاب فضاي باز رعایت گردیده و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارند
توضیح اینکه بابت  اضافه بنا در همکف بمساحت  18/03 مترمربع و درطبقات اول و دوم  

بمساحت 36/06 مترمربع و تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد (داراي اضافه بناي40/56 
مترمربع و مابه التفاوت درآمدي 21/61مترمربع )داراي رأي کمیسیون بدوي طبق 

.صورتجلسه مورخ 1390/08/02 مبنی بر تخریب میباشند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

57
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به 
اینکه اعتراض در خارج از مهلت قانونی صورت گرفته لذا  ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 940,800,000(نهصد و  چهل میلیون و  هشتصد هزار ) ریال تأیید 
می گردد.

جریمه 112  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36727 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی-بو
ستان 21

1-1-10463-7-1-0-0 57
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/433 مورخ  97/12/23 با زیر بناي کل  620.85 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي 
سقف چهارم می باشد. تا این مرحله به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 28 مترمربع که  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 87.5 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 84 مترمربع ( هر  -2

طبقه 28 متر مربع)
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -3

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 92989 مورح 99/5/22 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش در  ***
.مرحله سقف چهارم اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 126469 مورخ 99/7/5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 7/932/121/600 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 

راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,586,424,320(یک 
میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار و  

سیصد و  بیست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید . ضمنا در خصوص 
اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول جمعا به 32/46 متر مربع ، با توجه به 

اینکه این مساحت از تخلف یکبار از بابت بناي تجاري با ماخذ یک پنجم ارزش 
سرقفل تجاري به پرداخت جریمه محکوم گردیده است لذا بررسی مجدد این مساحت 

از تخلف بعنوان مسکونی قابلیت طرح مجدد را ندارد .

جریمه 711.58  0
 

1300000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1399/07/28 1/99/36733 بدوي جاده انزلی  
بن بست 
 مسعود

1-1-10436-92-1-0-0 57
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 585,000,000(پانصد و  

هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 300  1.5
 

1300000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 782 مورخ 
86/11/20 به صورت یک طبقه بر روي همکف در یک واحد مسکونی و بازیربناي 610.26 
مترمربع میباشد، حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و از کل بنا تحت عنوان مرکز 

.تصویربرداري پزشکی نگاه بهره برداري می شود
با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:زیر می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 52.63 مترمربع ( که به سطح 36.40 مترمربع آن راهرو و پله  -1

غیرمسقف میباشد)
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 16.23 مترمربع-2

مرکز تصویربرداري پزشکی، ) تبدیل کل بنا به تجاري به سطح 679.12 مترمربع -3
(MRI رادیولوژي و

.برابر ضوابط پروانه داراي 12 واحد کسري پارکینگ میباشد -4
.قدمت بنا با توجه به گزارش کارشناسی ثبت در سیستم شهرداري سال 88 میباشد

سطح اشغال مجاز پروانه 65 درصد و سطح اشغال موجود (با احتساب راه پله و تراس 
.همکف) 76.20درصد میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

57
2

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 پرداخت جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 265,036,800(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  سی و  شش هزار و  هشتصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 39.44  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36737 بدوي شهرك  
بهشتی 
دیلمان 

نبوت - بعد 
از بوستان 7

1-1-10374-401-1-0-0 57
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/132 مورخ 98/05/30 با زیر بناي کلی 760.42 مترمربع در 4.5طبقه و 4 واحد 
مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مسکونی مشمول تراکم در هر طبقه 9.12 مترمربع و در  -1

مجموع 36.48 مترمربع
کاهش بناي راه پله و افزودن به بناي مفید به سطح 0.74 مترمربع در هر طبقه و در  - 2

مجموع 2.96 مترمربع

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 74.83% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 74.83

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
مقتضی تقدیم می گردد

57
3

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر اضافه بناي 
تجاري همکف و توسعه بالکن تجاري و افزایش واحد تجاري، به منظور  تعیین ارزش 
سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از 
وصول نظریه کارشناسی به شماره 122982 مورخ 99/06/31ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4.664.000.000 ریال، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 932,800,000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 52.34  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/14 1/99/36753 بدوي رجایی   
نبش کوچه 

25

1-2-10088-403-1-0-0 57
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 اول الی چهارم با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,448,193,600(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  هشت 
میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 143.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي زیرشیروانی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

293,126,400(دویست و  نود و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.62  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/14 1/99/36753 بدوي رجایی   
نبش کوچه 

25

1-2-10088-403-1-0-0 57
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و 

بازیربناي 1165.10مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 
:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 28.75 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 5.63 مترمربع و افزایش تعداد مغازه ها از 3 به 4 باب -2

توسعه بالکن تجاري به سطح 46.71 مترمربع و افزایش ارتفاع بالکن به 3.20 متر -3
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.17 مترمربع و حذف انباري ها و راهرو و تبدیل آن به  -4

یک واحد مسکونی به سطح 121.39 مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 114.75 مترمربع (هر طبقه 38.25 مترمربع)-4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 7 باب انباري به سطح 43.62 مترمربع -5
با توجه به پرداخت عوارض کسري 2 واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه و تامین 7  -6

.واحد تا این مرحله داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
سطح اشغال مجاز پروانه 70 درصد (بدون احتساب سایبان) و سطح اشغال موجود 81.36  

.درصد میباشد
با توجه به عدم نصب درب هاي پارکینگ تا این مرحله پارکینگ هاي شماره 1 و 5 در تزاحم  

.با یکدیگر و مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشد
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

57
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 195757 مورخ98/10/25کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ746/000/000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 149,200,000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  

دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 53.33  0
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/14 1/99/36762 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري خ 
خانجانی 

کوچه پنجم

1-1-10291-979-1-0-0 57
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده برابر فروشنامه عادي به صورت ساختمان احداثی بر روي عرصه به 
مساحت 53.33 مترمربع میباشد.حالیه بصورت یک واحد نانوایی  با مصالح ستون بتنی و 

دیوار بلوکی که براساس نقشه برداري ارائه شده مساحت اعیان موجود بمقدار 53.33 
مترمربع و بالکن بسطح 4.65مترمربع و راه پله به بام بسطح 3.70 مترمربع با قدمت سال 89

.. (8سال -فیش برق) که با توجه به سال وقوع ضوابط پارکینیگ تعلق نمیگردد
الزم بذکراست ملک مذکور داراي سوابق گزارش تخلفات ودریافت راي تخریب بنا راي بدوي 

..کمیسیون ماده صد بشماره 1/97/25662مورخ97/06/20 میباشد
ضمنآ باستناد خط پروژه 11مورخ97/11/28 درحد جنوبی حد فاصلی مابین خط خیابان 20
متري و ملک مذکور موجود بوده که ملک مذکور بمقدار 4.83 مترمربع از اعیان تجاري 

* ..داراي عقب نشینی میباشد
/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال  می گردد

========================
در پاسخ به تصمیم به شماره 1/98/34103 مورخ 98/12/13 کمیسیون ماده صد به استحضار 

میرساند طی بازدید صورت گرفته بالکن برچیده شده است. همچنین شایان ذکر است با 
توجه به اینکه سقف اول به صورت نیمه کاره رها گردیده و راه پله به آن تا این لحظه 

بالاستفاده میباشد و نیز از آنجائیکه مساحت راه پله در متراژ همکف ( 53.33 مترمربع) 
 .لحاظ شده بود. لذا موضوع آن بر خالف گزارش کارشناس قبلی منتفی میباشد

برابر گواهی کارشناس خط پروژه بر اساس طرح تفصیلی قدیم به سطح 13.39 مترمربع در 
.کاربري مسکونی با تراکم ویژه و به سطح 35.11 مترمربع در فضاي سبز میباشد

/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد

57
5

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 8.42 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 111,144,000
(یکصد و  یازده میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 8.42  4
 

3300000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36768 بدوي استاد سرا 
روبروي 

کالنتري 2
سابق 

ساختمان 
 آریا

1-2-10048-17-1-4-0 57
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک باب مغازه 
به سطح 20.16 مترمربع به انضمام بالکن به سطح 9.74 مترمربع بوده که داراي پروانه و 

.پایانکار می باشد
مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بالکن به صورت سراسري و به سطح 8.42 مترمربع و با 

قدمت سال 95 نموده است. (به کسر راه پله داخلی)
.درحال حاضر به صورت فروشگاه پوشاك بانوان بهره برداري میگردد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم می گردد

57
6

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 7.68 مترمربع، 

مازاد انباري به مساحت 1.94 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید  به مساحت 0.75 
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 207,142,000(دویست و  هفت میلیون و  یکصد و  چهل و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.41  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/15 1/99/36775 بدوي کوي  
  فرهنگیان

1-2-10452-17-1-0-0 57
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در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 129.58 مترمربع، با توجه به اقتضاء 
جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-105316 مورخ 99/06/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا 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 
1,205,094,000(یک میلیارد و  دویست و  پنج میلیون و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 129.58  3
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 44 مورخ 98/03/23
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 

547/15 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث بنا 
نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
سطح اشغال مجاز 71/53 درصد ---------- مورد استفاده  76 درصد -

اضافه بنا در همکف بمساحت  7/68 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً بمساحت 23/04 مترمربع (هر طبقه  7/68 مترمربع  -

(
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بمساحت 129/58 مترمربع  -

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز یک باب  انباري در زیرشیروانی -
بسطح 1/94 مترمربع

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات  بسطح 0/75 مترمربع   -
. ضمنا عرض موجود راه پله در هر طرف بیش از 1/10 متر است

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد که برابر نقشه رعایت 4 واحد پارکینگ  -
.میگردد

. رعایت فضاي سبز میگردد و رعایت فضاي  باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 19.47مترمربع، اضافه بناي طبقات اول پنجم هر 

یک به مساحت 6.87 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.15 مترمربع، 
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 12.6 مترمربع، با عنایت به 

محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد. ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,179,057,600(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  پنجاه و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 116.97  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/36776 تجدید 
نظر

گلسار خ 
  الدن

1-1-10097-7-1-0-0 57
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شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( داراي پروانه شماره 1/97/545 مورخ 1397/12/29 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 

واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 972/2 متر مربع صادر گردیده که 
.عملیات ساختمانی در حد اجراي آجرچینی میباشد

: توضیح اینکه قبال` بابت
اضافه بنا در همکف بمساحت 19/47 متر مربع **********

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 20/61 متر مربع (هر طبقه بمساحت  **********
6/87 متر مربع )

تبدیل آفتابگیر در طبقات بمساحت 37/80 متر مربع (هر طبقه بمساحت  **********
12/60 متر مربع ) به بناي مفید

داراي رأي بدوي بشماره 1/99/34446 مورخ 1399/02/22  با درخواست شکایت پالك 
.مجاور بشماره 368234 مبنی بر تخریب میباشند

: طبق نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ در حد شمال بمساحت -1

26/97 متر مربع
(الزم به ذکر است که با توجه به احداث سایبان در حد شمال (بمساحت 7/50 متر مربع) 

عرض حیاط کمتر از 2 متر میباشد.)
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1  بمساحت 34/35 متر مربع (هر طبقه 6/87 متر مربع)-2

احداث طبقه ششم بمساحت 154/57 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 20/75 متر مربع -4

(توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 15/25 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري در زیرشیروانی لحاظ 

گردیده است.)
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید در طبقات 1 تا 5 بمساحت 0/15 متر مربع-5

تبدیل آفتابگیر در طبقات 5.4.3.2.1  بمساحت 63 متر مربع (هر طبقه 12/60 متر مربع ) -6
به بناي مفید

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد-7
.با تغییر جانمایی کسري پارکینگ ندارند

% سطح اشغال مجاز 65% -سطح اشغال موجود 77/91
.بمساحت 38/07 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))
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****************
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون جهت لحاظ نمودن مساحت سایبان در جدول کاربري ها 

.بحضور تقدیم میگردد
الزم به ذکر است که طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت سایبان در حیاط حد شمال 7/50 

.متر مربع میباشد
در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و اولو تبدیل پیلوت به مسکونی ضمن رد اعتراض، 
راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري به مبلغ 856,530,000(هشتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  پانصد 
و  سی هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 92.1  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36783 تجدید 
نظر

فخب 
-خیابان 
شهید 

نوروزي 
-انتهاي 
کوچه 22

1-1-10649-43-1-0-0 57
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/10 مورخ 1397/05/29 و اصالح پروانه به شماره 347693 

مورخ 1397/12/27 به صورت 1.5 طبقه در یک واحد مسکونی  با زیر بناي کل 360.12 
مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.برابر نقشه 

:برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به سطح 50.82 مترمربع - 1

تبدیل بخشی از پیلوت به سطح 30.44 مترمربع به مسکونی -2
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 10.84 مترمربع -3

%سطح اشغال پروانه 8% ---- سطح اشغال اجرایی 9
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به تخریب انباري هاي واقع در همکف نموده 
و تخلف ردیف دوم سالبه به انتفاء موضوع می باشد.حالیه با توجه به اینکه مساحت تخلف به 

.سطح 30.44 مترمربع کاهش یافته است متقاضی درخواست کاهش مبلغ جریمه را دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

2,411,035,200(دو میلیارد و  چهارصد و  یازده میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) 
ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 239.19  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/19 1/99/36785 تجدید 
نظر

گلسار جاده 
پستک 21 

19

1-1-10182-21-1-0-0 58
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
(((( ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت و سقف و سربندي  که داراي پروانه 

ساختمانی به شماره 1/98/100 مورخ 1398/04/29 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 494.55  مترمربع صادر شده و 

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 0.25 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.25 مترمربع-3

.احداث طبقه اول مازاد در طبقه سوم به مساحت 120.47 مترمربع  -4
احداث طبقه  دوم مازاد در طبقه چهارم به مساحت 115.83 مترمربع که از این مقدار به   -5

.مساحت 36.01 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

در طبقه اول  به مساحت  1.07 مترمربع و در طبقه دوم به مساحت  1.07 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به سه واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 
باب پارکینگ مسکونی حالیه فاقد  کسري پارکینگ می باشد. و با توجه به افزایش تعداد در 

.سواره رو یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
( الزم به ذکر است که طبقات سوم و چهارم مازاد بصورت یک واحد دوبلکسی تعریف شده 

 است )
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 75.17 درصد و سطح اشغال مجاز 75.17 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 75.31 درصد می باشد
(( الزم به ذکر است که خانه ویالئی قدیمی که داراي راي تخربب ماده صد بوده است حالیه 

تخریب و به جاي آن ساختمان داراي پروانه ساختمانی با شرخ فوق الذکر اجراء شده است.))
مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.))))

(صرفا` جهت بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به2/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,344,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.  

جریمه 160  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36788 تجدید 
نظر

خیابان معلم 
-10 متري 
طالقانی 
-پشت 

 بانک ملی

1-2-10258-18-1-0-0 58
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/278
مورخ 1398/09/26بصورت  چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با 

زیربناي 694.25متر مربع در چهار واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 
اجراي سقف پنجم است سربندي اجرا نشده است  برابر نقشه برداري ارائه شده تا این 

: مرحله داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح حدود 32 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول  الی چهارم بسطح حدود  128 متر مربع (هر طبقه 32 متر مربع ) -2
 

رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 70.87% سطح اشغال اجرائی 86.70% سابقه 
 کمیسیون ندارد

حیاط خلوت حد غربی برابر پروانه صادره حذف شده و ساختمان احداثی وصل به پالك  
مجاور غربی است درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.میگردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 

بابت اضافه بناي همکف به مساحت 7.34 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 
هر یک به مساحت 17.98 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
798,940,800(هفتصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 79.26  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/20 1/99/36789 تجدید 
نظر

بلوار گیالن، 
انتهاي 179، 

20 متري 
گاز، ك 

طاها، اولین 
چهر راه 

سمت راست

1-1-10573-6-1-0-0 58
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/306 مورخ 98/12/08 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 804.54 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 7.34مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 71.92 مترمربع (هر طبقه 17.98 مترمربع)-2
احداث یک طبقه مازاد به سطح 166.59 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی -3

 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 20.26 مترمربع -4
به سطح 14.50 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -5

در زیرشیروانی دارد
سطح اشغال مجاز پروانه 64.95 درصد (بدون احتساب سایبان) و سطح اشغال موجود  

.72.81درصد میباشد
.فضاي باز تامین گردیده است

پارك حاشیه در وضع موجود رعایت نگردیده است.مطابق نقشه هاي پروانه نیز پارك حاشیه 
".رعایت نمی گردید، لیکن به اشتباه در فرم کنترل نقشه ذکر شده `رعایت گردیده است

رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد.با توجه به افزایش طول 
.درب ها مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

58
2

با توجه به نامه شهرداري به شماره ش ر- 133061 -99/07/13 مشخصات مالک در 
راي شماره 1/97/28102 مورخ 97/11/16 از علی پستکی اصلی به احمد پستکی اصلی 
اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي شماره 1/97/28102 مورخ 97/11/16 بوده و 

ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

سایر 230  0
 

1100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1399/07/20 1/99/36792 اصالح
ي 

بدوي

جاده  
پستک بعد 

از کوچه 
 بهاران

1-1-10402-359-1-0-0 58
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان مورد تعرفه بصورت یک قطعه زمین و داراي اعیانات از جمله سالن و آالچیق و 
راهرو و سرویش بهداشتی  با مساحت کلی  195.56 مترمربع که بصورت سفره خانه سنتی 

.مورد استفاده قراردارد
الزم به ذکراست که ملک مذکور داراي گواهی پایانکار روستایی  به شماره 8029/1/1/4930  
مورخ 1391/11/28 با مساحت 197 مترمربع می باشد که نیاز به استعالم از مراجع زي صالح 

.است
(( مدارکی از بابت پایانکار روستایی ، در شهرداري منطقه یافت نشده است))

در صورت صحیح بودن پایانکار و متراژ وضعیت موجود ، خالف زیربنایی مشاهده نشده 
.است

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1399/09/30 به مساحت 123.77 مترمربع از حد غرب در 
.تعریض خیابان 24 متري اصالحی می باشد

.با توجه به پایانکار ارائه شده ، خالف زیر بنایی مشاهده نشده است
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/36792 مورخ 1399/07/20 می باشد که 

.در متن آن به اصالح نام مالک اشاره شده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

58
3

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 4,412,217,600(چهار میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  دویست و  هفده 

هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 437.72  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/03 1/99/36808 بدوي گلسار -   
 خیابان 149

1-1-10161-11-1-0-0 58
4

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 11 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 136 مورخ 
98/06/05 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با 
زیر بناي 1798/31 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام 
به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي می باشد و با توجه 

:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل  می باشد
%سطح اشغال مجاز 64/20% ---------- مورد استفاده  79/02 -

اضافه بنا در همکف به سطح 64/54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً به سطح 252/90 مترمربع ( هر طبقه 50/58  -

مترمربع )
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه  بسطح 16/90 مترمربع و در مجموع 84/50  - 

 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 344/14 مترمربع در یک واحد مسکونی -
احداث راه پله و اتاقک آسانسور بسطح 28.91 مترمربع جهت دسترسی به انباریها -

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباریها در زیرشیروانی بسطح 6/87-
 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 به 11 واحد که برابر نقشه ارائه شده رعایت  -
.پارکینگ گردیده است

 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

 الزم به توضیح است کد نوسازي مورد گزارش از بابت استفاده از اعیان ویالئی
 قدیمی بعنوان آموزشگاه ،به تخریب بنا محکوم شده که در حال حاضر ملک قدیمی

.کالً تخریب شده و اعیان جدید مورد گزارش بروي آن احداث گردیده است 

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

58
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 332,928,000(سیصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  بیست و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.75  3
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/07/30 1/99/36809 بدوي سعدي 10  
متري 

داریوش 
مرادي

1-2-10346-57-1-0-0 58
5

و در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه 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 3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/205 مورخ 1398/07/14 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

.زیربناي 402/4 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 3.2.1 بمساحت 29/72 متر مربع ( هر طبقه 7/43 متر مربع)-1
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 4/16 متر مربع-2

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 1/01 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/53 متر مربع و طبقات -3
بمساحت 2/49 متر مربع (هر طبقه 0/83 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 72/99 % - سطح اشغال موجود 79/09
بمساحت 16/55 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و حد نصاب فضاي سبز رعایت 

میگردد.(طبق سایت پالن ارائه شده)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

**********
الزم به ذکر است که ملک مذکور قبل از اخذ پروانه بابت احداث بناي بدون مجوز (اعیان 
قدیمی که بعدا` تخریب شده ) داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/29850 مورخ 

.1398/03/18 (با زیربناي 107 متر مربع )مبنی بر جریمه میباشند

58
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات  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 1,073,688,000(یک میلیارد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 116.2  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 1/99/36833 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام 
طالقانی  
نیکمرام 
روبروي 

ساختمان 
پیمان

1-2-10066-14-1-0-0 58
6

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث طبقه مازاد با توجه به تایید استحکام بنا به شماره 126483 مورخ 99/7/5ثبت 

دفتر شهرداري مرکز لذا با  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان ، جریمه بمبلغ 
2,184,235,200(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  سی و  

پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 216.69  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله اتمام  کار که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/274 مورخ 1398/09/19 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی(انباري) در 5  واحد مسکونی و به مساحت کلی 740.13 مترمربع صادر شده و 
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 28.37 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.37 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.37 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 28.37 مترمربع -4

 .احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 200.33 مترمربع  -5
 بناي مازاد برتراکم توسعه زیر شیروانی به مساحت 16.36 مترمربع-6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7
 در همکف به مساحت 2.72 مرمربع

کسري پارکینگ ندارد. ولیکن با توجه به افزایش درب سواره رو ، دو واحد کسري پارکینگ 
.درآمدي نعلق می گیرد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 65.31 درصد  و سطح اشغال اجرائی 76.09 
.درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

***عملیات به اتمام رسیده است. جهت بروز رسانی***

58
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با توجه به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري برابر دادنامه دیوان عدالت  اداري 
، و وصول نظریه کارشناسی که بشماره 127812 مورخ 1399.07.06ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز گردیده داللت بر رعایت اصول سه گانه فنی- بهداشتی و 
شهرسازي دارد و توجها`به  الیحه دفاعیه شکات  نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري 
از طرف شکات نسبت به نظریه مذکور بعمل نیامده ،  راي بر ابقاي بنا با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی  بمبلغ 7,777,929,600(هفت میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  هفت 
میلیون و  نهصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار می گردد.

جریمه 771.62  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/20 1/99/36845 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
فلکه اول 

 آلمانی

1-1-10137-4-1-0-0 58
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/302 مورخ 1397/10/10 و 
اصالح پروانه شماره 346030 مورخ 1397/12/04 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی با زیربناي 2425/10 متر مربع صادر 
گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه پنجم میباشد.(بتن ریزي شده)

توضیح اینکه زیرزمین حذف گردیده و قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 138/04 متر 
مربع داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/31282 مورخ 1398/05/22 و سوابق پرداخت 

 در واحد تخلفات بوده
.و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 352784 مورخ 1398/06/07 دریافت نموده اند
همچنین بابت اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 276/08 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر 

مربع) داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/33101 مورخ 1398/09/26 و پرونده در 
.واحد خالف میباشند

*****************
طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 276/08 

 متر مربع (هر طبقه 138/04 متر مربع)
.همچنین احداث طبقه پنجم بمساحت 495/54 متر مربع بعنوان طبقه مازاد میباشند

توضیح اینکه پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد واحد ها درخصوص وضعیت کسري 
.پارکینگ متعاقبا` اظهار نظر میگردد

%سطح اشغال مجاز 55% -سطح اشغال موجود 76/23
حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

.100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

58
7

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 7.03 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم، هر طبقه به مساحت 8.08 مترمربع، تبدیل نورگیر به بناي مفید در طبقات اول تا 
سوم، هر یک به مساحت 8.95 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 2.09 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 2.25 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 455,187,600(چهارصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  هشتاد و 

 هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 60.21  2.25
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/20 1/99/36857 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-528-1-0-0 58
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یک طبقه مازاد با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و 
با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-133740 مورخ 99/07/13 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,484,078,400(یک 

میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد)  
ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 147.23  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/20 1/99/36857 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-528-1-0-0 58
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/84 مورخ 98/04/16 با زیر بناي کلی 620.8 مترمربع در 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 7.03 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 24.24 مترمربع ( هر طبقه 8.08 مترمربع) -2

تبدیل زیرشیروانی به سطح 63.15 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 147.23 مترمربع -3
مازاد بر تراکم ناشی از تبدیل نورگیر به بناي مفید در طبقات 1 الی 3 به سطح 26.85  -4

مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.95 مترمربع)
مازاد بر تراکم به سطح 2.09 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع  -5

انباري در زیر شیروانی
.داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشد

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 69.99% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 73.5

*********************************************************
*************************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 و سوابق پرداختی میباشد. خالف جدیدي 
.مشاهده نگردید

طی بازدید بعمل آمده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و حالیه متقاضی درخواست 
.صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

587,563,200(پانصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 58.29  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/20 1/99/36866 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
روبروي 

اموزشگاه 
رانندگی 

 متین

1-1-10431-13-1-0-0 58
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

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمانی احداثی داراي پروانه و پایانکار می باشد. حالیه مالک پس 
از اخذ پایانکار و تفکیک طبقات بدون مجوز اقدام به احداث دو خواب با مصالح چوبی و 
باقدمت سال 1398در قالب یک طبقه مازاد بسطح 58.29 متر مربع نموده که با راه پله 

دوبلکسی به طبقه سوم متصل می باشد. با توجه به افزایش زیربناي مفید طبقه سوم  بیش از 
180 متر مربع  2 واحد پارکینگ براي طبقه سوم الزم بوده که در سند واحد طبقه سوم یک 
واحد پارکینک قید گردیده ولذا داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد. از بابت موارد 

فوق داراي سوابق پرداختی می باشد. ضمناً کلیه اسناد تفکیکی صادره به نام مالک می باشد. 
.درخواست صدور پایانکار را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستري که بشماره 
125518 مورخ 1399.07.03 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزي رشت گردیده و 
نظر به بازدید میدانی صورت پذیرفته توسط اعضا و با در نظر گرفتن موقعیت مکانی 

ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون 
شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 5,478,733,200(پنج میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  هشت 
میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 512.99  3
 

3560000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/22 1/99/36867 رسیدگ
ي 

 مجدد

چهار راه 
گلسار نواب 
صفوي  بن 

بست 5 
متري

1-1-10302-81-1-0-0 590

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 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  احتراماً
ملک شاکی برابر سند ارائه شده ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت عرصه 237.24 

متر مربع و داراي بالمانع بشماره 1/33/24478 - 84/09/27 می باشد. خالفی مشاهده 
.نگردید

ملک متشاکی ساختمان در حال احداث در قسمتی از حد جنوب ملک شاکی می باشد که 
براي آن پروانه مرحله اول به شماره 101 مورخ 1395/11/24 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 662.03 مترمربع صادر گردیده و در مرحله اجراي اسکلت به استناد 
نقشه هاي معماري ارائه شده داراي سوابق  تخلفات و گزارش کارشناسی  به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.88 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 299.48 مترمربع ( هر طبقه 74.87 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به سطح 191.63 مترمربع -

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -
.ضمناً اسکلت ساختمان از بتنی به فلزي تغییر کرده است

حالیه شاکی در خصوص  احداث طبقه مازاد و اضافه بنا خارج از سطح مجاز اعتراض دارد. 
ضمناً شاکی درخصوص عدم رعایت دومتر عرض حیاط و اشرافیت ملک متشاکی و نصب 

پنجره ها به سمت ایشان معترض بوده  که جهت بررسی مجدد نیاز به ارائه نقشه هاي وضع 
..موجود توسط متاشکی میباشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

590

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقات چهارم وپنجم با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,097,376,000(یک میلیارد و  نود و  هفت میلیون و  سیصد 
و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 130.64  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/07/20 1/99/36871 بدوي پارك  
نیکمرام  - 

کوچه 
نیلوفر

1-2-10078-10-1-0-0 591
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/123 مورخ 1398/05/19به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد مسکونی 

بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی کالً با زیربناي 2114.79 متر مربع صادر 
گردیده است. الزم به توضیح است در مرحله اجراي سقف طبقه سوم  و از بابت تخلفات 

 :ساختمانی به شرح ذیل
. حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف 27.08 متر مربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.96 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 29.96 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.96 مترمربع-4

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول به مساحت 29 مترمربع -5
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 29 مترمربع-6
. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم به مساحت 29 مترمربع-7

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقات اول تا سوم  بمساحت -8
20.13 متر مربع ( همکف به مساحت 1.05 مترمربع  و طبقات به مساحت 19.08 مترمربع ( هر 

طبقه 6.36 مترمربع .))
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1399/03/06 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده است
***********************************************

حالیه در ادامه کار و در مرحله سقف طبقه پنجم و آجرچینی طبقات و به استناد نقشه هاي 
:ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات چهارم و پنجم جمعاً به سطح 59.92 مترمربع ( هر طبقه 29.96  -
مترمربع )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات چهارم و پنجم جمعاً به سطح 58 مترمربع (  -
هر طبقه 29 مترمربع )

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات چهارم و پنجم جمعاً به سطح 12.72  -
متر مربع ( هر طبقه 6.36 مترمربع )

.تاکنون زیرشیروانی و سربندي اجرا نگردیده است
%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 73/59

.کسري پارکینگ ندارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

صرف نظر از اینکه شعبه محترم بدوي پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر کان لم یکن شدن 
پرونده قادر به ورود مجدد به موضوع و صدور راي بوده یا خیر، نظر به اینکه از سوي 
شهرداري اعتراض موجه و مستدلی به عمل نیامده، راي بدوي مبنی بر رد درخواست 

شهرداري عیناً تأیید می گردد.

ردتخلف 4.75  0
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 1/99/36887 تجدید 
نظر

علی اباد  
هاشمی بهار

1-2-10166-11-1-0-0 59
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  96
مورخ89/04/14 به صورت  3طبقه روي پیلوت در3واحد مسکونی  با زیر بناي کل 367.15 

مترمربع و داراي پایانکار ساختمانی بشماره 127823مورخ 91/01/16و نیز داراي پروانه 
..توسعه بنا بشماره 108 مورخ96/08/15 با زیربناي 546.35 مترمربع میباشد

عملیات ساختمانی باتمام رسیده حالیه برابر نقشه هاي ارائه شده توسط مالک داراي افزایش 
:بناي همزمانساز درهمکف وطبقات به شرح ذیل میباشد
افزایش بنا همزماسازدر همکف به سطح 1.61 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-2 هرکدام  بسطح 1.61 مترمربع که جمعآ بسطح  3.22 مترمربع-
 کاهش زیربنا در طبقه سوم بسطح 1.98مترمربع-

 کاهش زیربنا در طبقه چهارم بسطح 2.02مترمربع--
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ میگردد-
الزم بذکراست گزارش فوق الذکر توسعه بنا قید شده بصورت اشتباه محاسباتی در هنگام 

صدور پروانه توسعه بنا بوده در حین انجام عملیات ساختمانی  براساس نقشه هاي موجود در 
پرئنده فنی بوده و نیز درطبقه چهارم داراي تراس غیر مسقف (بام تهرانی) بصورت 

اختصاصی مورد استفاده قرار میگردد. که در پایانکار وپروانه توسعه بنا جزء زیربنا محسوب 
..شده لیکن در سند مالکیت طبقه سوم وچهارم (دوبلکسی)قید نشده است

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
=====================

====
گزارش فوق الذکر جهت به روز رسانی و ارسال به کمیسیون ماده صد با توجه به موارد ذکر 
شده داشته که براساس نامه دبیرخانه کمیسیون ماده صد و راي کمیسیون بشماره 105173 

مورخ 98/06/17 اعضاي محترم کمیسیون موارد فوق را قابل طرح در کمیسیون ندانسته 
.اند....مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه چهارم با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 228,144,000(دویست و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.16  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36926 بدوي  
گلسار-بلوار 
سمیه خ125

 پنجم

1-1-10113-88-1-3-0 59
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی 
دوبلکس  واقع در طبقات سوم و چهارم با مساحت مجموع 228/45 مترمربع بانضمام انباري 

.و پارکینگ (دو واحد) داراي پروانه و پایان کار ، فاقد عقب نشینی
در حال حاضر قسمتی  از طبقه چهارم بسطح 27/16 مترمربع که در پایان کار صادره بصورت 

سربندي شده بوده را با مصالح همگن و قدمت سال جاري به زیربناي طبقه چهارم اضافه 
نموده و تقاضاي ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
ضمنا داراي رضایت نامه از مالک طبقات یک و دو (همسر) به شماره 36114 مورخه 

.99/05/22 دفترخانه 152 رشت میباشند
نظر به اینکه در راي بدوي  شماره 1/99/36395مورخ 99/06/24 شعبه سه مشخصات 

مالک خانم مهین غرق رحمت قید گردیده در حالی که بنابر نامه شهرداري به شماره 
13744مورخ 99/7/19 مشخصات صحیح مالک خانم مهین غرق رحمت-اداره گاز می 

باشد لذا مشخصات مالک در راي مذکور خانم مهین غرق رحمت  - اداره گاز اصالح 
می گردد .سایر مفاد راي به قوت خود باقی می باشد. ارائه رونوشت هریک از آراي 

صادره قبلی و فعلی بدون یکدیگر ممنوع می باشد.  

جریمه 179.48  2
 

1020000  , 1395 دیوار گذاري 1399/08/03 1/99/36927 اصالح
ي 

بدوي

فخب  
خیابان 

بهارستان 
جنب پخش 

  گاز

1-1-10648-20-1-0-0 59
4
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی برابرسندمالکیت مفروزي قدرالسهمی بصورت  چهل 
وهشت هزاروششصدوپنج سهم مشاع از هفتاد وپنج هزار وهشتصدو پنجاه سهم عرصه 

 واعیان ششدانگ یک قطعه زمین
(غیر محصور) بمساحت 761/90مترمربع میباشد.که مالک نسبت به تقسیم  ملک به دو 

قسمت که براساس نقشه برداري موجود درپرونده قطعه یک فرضی بسطح 277/99مترمربع 
که جهت احداث  ایستگاه پمپاژ

گازبه شرکت گاز واگذار گردیده ودر خصوص احداث اعیان جهت تاسیسات گازي حدودآ  
بسطح 90 مترمربع و نیز دیوار گذاري فاقد مجوز در داخل عرصه (محیط ایستگاه گاز)بطول 

 89/48متر داراي سوابق در واحد
خالف می باشدکه برابر صورتجلسه مورخه 99/6/24 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت 

. جریمه گردیده  خالف جدیدي مشاهده نگردید
وقطعه دوم  فرضی بسطح  483/73مترمربع که براساس نامه شرکت گاز بشماره   
...42063/020/210/56 مورخ 98/07/23 ملک مورد نظر در حریم لوله گاز نمیباشد

براساس خط پروژه 12 مورخ98/08/01 درحد شمالی به خیابان18متري ودرحد جنوبی به 
..کوچه 8متري متصل وبمقدار 36/20 مترمربع داراي عقب نشینی میباشد

حالیه درخواست پاسخ استعالم  دفترخانه جهت افراز وتفکیک ملک به دو قطعه رادارد 
وصورتجلسه  کارگروه تفکیک اراضی   TR111 مراتب با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

 ونحوه اعمال ماده 101 قانون شهرداریها
در  مورخه 95/7/5  نظر به اینکه قطعه به مساحت 271/85 طی سند رسمی شماره 217711 
مورخه 87/118 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 42 رشت به شرکت گاز منتقل شده وسند مذبور 

 حکم بیع  را از نظر قانونی
دارد لذا از  مقررات تفکیک خارج و مشمول مقررات افراز خواهد شد ودر خصوص اعمال 
ماده 101 اصالحی از انجاییکه هیچیک از قطعات مفروزي در حد نصاب مقرر در ماده 101 

 اصالحی قانون شهرداریها قرار نمی گیرند
وباقیمانده نیز ار حد نصاب خارج است . همچنین خارج از محدوده بودن پالك مورد نظر 

درزمان تفکیک ( سال 87) لذا قابل طرح در کارگروه نخواهد بود ومتقاضی میتواند در اجراي 
 ماده 45 آیین نامه قانون ثبت با توجه

به سند صلح تنظیمی مستقیما` به اداره ثبت مرجعه ونسبت به تفکیک و اصالح سند اقدام 
..نماید   جهت دستور تقدیم میگردد

59
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات راي بدوي با جریمه به مبلغ 
1,118,796,000(یک میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار ) 

ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 133.19  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36928 تجدید 
نظر

شهرك  
فرهنگیان 

 خ یاس

1-2-10723-2-1-0-0 59
5

درخصوص تراکم اعطایی راي بدوي به جریمه به مبلغ 738,158,400(هفتصد و  سی و  
هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 219.69  1
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 
1.5برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 ضمن نقض 
راي بدوي ،موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 508 مورخ 1392/12/28 با زیر بناي کل 600.75 مترمربع در 4 طبقه و سه واحد 

مسکونی  صادر گردیده است.قبآل  در حد نازك کاري در طبقه 4  با توجه به اینکه پرونده 
فوق بصورت غیابی به کمسیون ماده 100 ارسال و منجر به صدور راي تخریب به شماره راي 
1/93/901 مورخ 1393/10/13 شده بود که پرونده به دیوان عدالت اداري ارجاع و مجددآ 

داراي گزارش کارشناسی شهرداري در مرحله نازك کاري در سال 1393بوده که فقط  بابت 
اضافه بنا در همکف بسطح 32.5 متر مربع داراي راي کمیسیون مبنی بر جریمه می باشد 

حالیه  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري است برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60%  بشرح ذیل نسبت به راي 

: کمیسیون ماده صد   می باشد
اضافه  بنا در طبقات 1 تا 4 به سطح 130مترمربع (هر طبقه 32.5 متر مربع ) -1

افزایش سطح پله به بام  بمساحت 0.91 مترمربع -2
برابر بند 19 کمسیون ماده 5 مورخ 1392/02/24 و همچنین تبصره کلی شماره 7 سقف  -3
تراکم مصوب بند 1 کمسیون ماده 5 مورخ 1390/10/29 در صورت تخطی مالکان از تراکم 

اعطائی و احداث بناي مازاد بر ضوابط مندرج در پروانه کلیه تراکم اضافی اعطائی به عنوان 
تخلف ساختمانی به کمسیون ماده 100 گزارش می شود با شرایط فوق بسطح 219.69 

.مترمربع از تبصره 7 استفاده نموده است
الزم به ذکر است با توجه به افزایش واحد ها از 3 به 4 تا این مرحله و با در نظرگرفتن  -4
پارکینگ هاي شماره 1 و 4 براي یک واحد مسکونی (از 4 واحد) تعداد یک واحد کسري 

پارکینگ دارد.ضمنا برابر فرم شروع و پیشرفت عملیات ثبت در شهرداري سال وقوع تخلف 
.1393 می باشد

اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات به   -5
(مساحت 2.28مترمربع (4*0.57

سطح اشغال مجاز 50% سطح اشغال اجرائی 74.5% عرض راه پله 1.10 سابقه کمیسیون دارد 
 درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

بابت اضافه بنا داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد طی  **********************
شماره 1/99/34643مورخ 1399/05/04 مبنی بر جریمه می باشد و بابت افزایش واحد راي 
به اعاده به وضع پروانه بوده و درخصوص کسري پارکینگ با توجه به اعاده به وضع پروانه 

اعالم شده یک باب کسري پارکینگ منتفی می باشد حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون در 
خصو ص سال وقوع تخلف اعالم می گردد برابر سوابق موجود در  پرونده فنی و سیستم سرا 
(شماره درخواست 187944 گزارش تخلف ملک ) به پیوست تائید کارشناس قبلی پرونده در 
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 تاریخ 1393/12/21 و استشهاد محلی سال وقوع تخلف 1393 می باشد مراتب جهت دستور 
 بعدي 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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 134,164,800(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت و  چهار هزار و  

هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 29.97  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36930 اصالح
ي 

بدوي

خ سعدي 
-کوچه 
فالحتی 

-کوچه 18
-کوچه 17 
شهریورهف

 ت

1-2-10300-1-1-0-0 59
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد ، نظر به اینکه موضوع تخلف 
مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با 

تکلیف قانونی نمی باشد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/232 مورخ 1398/08/20 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 2 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
: زیربناي 542/60 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در سفت کاري بوده و بابت
اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 0/6 متر مربع (هر طبقه 0/12 متر مربع)-1

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 3/84 متر مربع (مازاد بر 5 متر مربع )-2
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 0/85 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -3

مربع در همکف
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 3/48 متر مربع (هر طبقه -4

0/87 متر مربع)
(عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر)

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات بمساحت 21/20 متر مربع (هر طبقه 5/30 متر -5
مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد-6
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه داراي پارك حاشیه اي در حد غرب میباشند.(در زمان پروانه پارك حاشیه اي 
در حد جنوب تأمین گردیده بود.)

%سطح اشغال مجاز 80% -سطح اشغال موجود 84/48
بمساحت 45/24 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

نگردیده (در نقشه ها لحاظ گردیده )
*************

داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/99/36930 مورخ 1399/07/28 مبنی بر جریمه 
.میباشند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

***************
.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر مسکونی به 
اداري، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 118988 مورخ 
99/06/26  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به 

مبلغ 2.640.600.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 528,120,000(پانصد و  بیست و  

هشت میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 2692.2  0
 

130000  , 1373 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/23 1/99/36932 بدوي چهار راه 
گلسار - 

بلوار 
تاکسیرانی 
-سازمان 

تامین 
اجتماعی 

نرسیده به 
 پمپ بنزین

1-1-10305-15-1-0-0 59
7

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 292,500,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 1125  2
 

130000  , 1373 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 283 مورخ 68/7/23 با 
زیر بناي 3539 متر مربع بوده که در تاریخ 68/10/7 داراي اصالح پروانه بر مبناي نقشه 

اصالحی با زیر بناي 4188 متر مربع  می باشد که پس از آن در تاریخ 69/4/30 از 4188 متر 
مربع به 2894 متر مربع و از 3.5 طبقه به 2.5 طبقه و 19 واحد مسکونی کاهش یافته است.  
قبالً از بابت تبدیل 11 متر مربع پارکینگ به سرایداري در همکف و تبدیل 28.88 متر مربع 
تراس در طبقات ( مقدار 1/3 آن معادل 9.62 متر مربع) داراي سوابق پرداختی می باشد. 
داراي پایانکار به شماره 7477 مورخ 71/7/9 می باشد که پس از آن اقدام به تبدیل کل 

ساختمان به عنوان ساختمان مرکزي سازمان بیمه تامین اجتماعی استفاده نموده است که 
:طبق اخرین نقشه هاي ارائه شده داراي مغایرت هاي زیر می باشد

توسعه مسکونی در همکف بسطح 39.31 متر مربع (1
توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 6.96 متر مربع (2
توسعه مسکونی در طبقه دوم بسطح 5.33 متر مربع (3

تبدیل کل بناي مسکونی به تعداد 19 واحد در همکف و طبقات بسطح 2640.6 به یک  (4
واحد اداري

تبدیل پیلوت مسکونی به پیلوت اداري بسطح 305 متر مربع (5
با توجه به ضوابط قدیم به ازاي هر 100 متر مربع زیر بناي اداري 2 واحد پارکینگ مورد  (6

نیاز می باشد که در اینصورت 52 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که 7 واحد در همکف تامین 
نموده و  13 واحد در پالك مجاور تامین نموده  که در خصوص مالکیت پالك مجاور و اعیانات 

موجود در آن مدارکی ارائه نگردید، لذا بدون در نظر گرفتن پالك مجاور داراي 45 واحد 
کسري پارکینگ می باشد. ضمناً با توجه به سوابق موجود در پرونده سال وقوع تخلف با 
توجه به سوابق 1373 در نظر گرفته شده است. مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.با توجه به بازدید مجدد تغییرات جدیدي نسبت به گزارش فوق مشاهده نگردیده است

.مراتب جهت بروز رسانی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 50.47 مترمربع، 

احداث سایه بان به مساحت 3.54 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 
193.08 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 34.17 مترمربع، با توجه به 

اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت 

شماره ش ر-134462 مورخ 99/07/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 4,338,586,800(چهار میلیارد و  سیصد و  سی و  هشت میلیون و  پانصد و  

هشتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً راي اقلیت ( 
نماینده دادگستري ): در خصوص طبقه مازاد نظر به اعاده به مدلول پروانه دارند.

جریمه 432.67  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/07/23 1/99/36937 بدوي خیابان 
میرابوالقاسم

ي -  
بوستان 21 
- پالك 1 
ورودي 

سمت راست

1-1-10492-99-1-0-0 59
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در مرحله سفت کاري  که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/218 مورخ  97/7/23 با زیر بناي کلی   661.13 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

 : .شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 50.47 مترمربع -1

. احداث سایبان در همکف به مساحت 3.54 مترمربع -2
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 50.47 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 50.47 مترمربع -4

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 50.47 مترمربع  -5
. احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 193.08 مترمربع -6

اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش مساحت  راه پله و آسانسور و  تبدیل به بناي مفید در  -7
همکف و طبقات اول تا سوم  به مساحت 34.17 مترمربع .( همکف به مساحت 6.45 مترمربع 

و طبقات اول تا سوم به مساحت 27.72 مترمربع .( هر طبقه 9.24 مترمربع .))
باتوجه به نقشه پارکینگ ارائه شده داراي دو واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد.(  

 یکی ازبابت افزایش عرض درب سواره حد غرب و یکی از بابت تزاحم یک جفت پارکینگ )
.سطح اشغال مجاز 54.38 درصد و سطح اشغال موجود 81.91 درصد می باشد

.در بازدید مجدد بعمل آمده کار ساختمانی به اتمام رسیده است
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

59
8

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 
به 1.5 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 

پرداخت جریمه به مبلغ  475,221,600(چهارصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  
بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 94.29  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/36943 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
کوچه 

ولیعصر- 
 ولیعصر 1

1-1-10248-6-1-0-0 59
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/366 مورخ 97/12/07 با زیر بناي کلی 195.07مترمربع در 2.5طبقه به صورت 
یک واحد دوبلکس صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفید کاري میباشد.داراي 

:تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 14.47 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 2 به سطح 28.94 مترمربع ( هر طبقه 14.47 مترمربع) -2
احداث یک طبقه مازاد به سطح 72.34 مترمربع که داراي مابه االتفاوت با زیربناي پروانه  -3
به سطح 50.88 مترمربع میباشد. ( به سطح 40 مترمربع از طبقه سوم به صورت تراس روباز 

میباشد)
%سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله  80% ------ سطح اشغال اجرایی 100
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد

59
9

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 24.47 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 
هر یک به مساحت 37.24 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.46 مترمربع، تبدیل راه 
پله به بناي مفید به مساحت 17.54 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,286,409,600(یک میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  
نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 191.43  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/08/14 1/99/36953 تجدید 
نظر

علی آباد - 
کوچه 

شریعتی - 
نبش کوچه 

بنفشه

1-2-10493-71-1-0-0 600

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/96/379
مورخ 1396/12/28 بصورت  ]چهاار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  با 

زیربناي 732.60متر مربع در چهار  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 
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 حدود 24.47 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم و چهارم  بسطح حدود  148.96 متر مربع (هر طبقه  -2
( بسطح 37.24 متر مربع

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  19.52 متر مربع -3
اضافه بناي ناشی از اجراي یک  باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -4

 بسطح 0.46متر مربع
اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -5

(ساختمان بسطح 17.54 متر مربع (2.22+ 4 * 3.83
داراي کسري فضاي باز بسطح 5.7  متر مربع  و کسري فضاي سبز بسطح 40 متر مربع  -6

 می باشد
رعایت پارکینگ می گردد  درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم میگردد

600

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي مورد نظر 
در سال 1357 احداث گردیده ، لذا نظر به قدمت بنا و با ستناد دستور العمل شماره 

34/3/1/8616 مورخ 1371.04.28 وزارت کشور ،  موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته و به رد آن اظهار نظر 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

ردتخلف 80  0
 

55000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/30 1/99/36959 بدوي پل بوسارخ  
بوسارك 
  پرکار

1-1-10525-115-1-0-0 601

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یکبابخانه قدیمی بازیربناي حدود 
80 مترمربع  وبرابر سند  بمساحت عرصه 101/40مترمربع داراي سوابق درواحد خالف می 

 باشد
که برابر صورتجلسه مورخه 99/7/30 کمیسیون ماده صد بدلیل قدمت بنا قابلیت طرح در 
`. کمیسیون را نداشته واعالم شده رعایت عقب نشینی درهنگام نوسازي الزامی می باشد

و برابر خط پروژه شماره13 مورخه 99/7/9 کوچه حد جنوب بصورت بن بست 4 متري وکوچه 
حد غرب بصورت 8 متري وبسطح 31/51  مترمربع  از اعیان داراي عقب نشینی ومساحت 

 باقیمانده
براساس ضوابط غیر قابل احداث  می باشد  حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد 

 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

601

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
61632 مورخ 1398.04.17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.175.00.000 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 1,035,000,000(یک میلیارد و  سی و  پنج میلیون ) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 190.4  0
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1399/09/30 1/99/36964 تجدید 
نظر

کوه یخ 
جنب 

زمینهاي 
  استانداري

1-1-10457-34-1-0-0 602

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 100  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي)بصورت یک قطعه زمین 
محصور بمساحت 360 متر مربع مشتمل بر انبار تجاري با زیربناي 190/40 متر مربع با قدمت 
حدود یکسال( سال 1396) داراي مجوز دیوارگذاري بشماره 1/11265109 مورخ 1395/05/04

. (بطول 87/51 متر) از شهرداري میباشد
.سطح اشغال موجود 52/88 % و تعداد 4 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

وجهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط پروژه 
توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.***** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 مورخ 
.1396/07/04 بمساحت حدودا` 14/80 متر مربع در تعریض معبر 12 متري اصالحی قرار دارد
ضمنا` داراي مجوز بهره برداري موقت بشماره ش ر -154062 مورخ 1396/08/04 (بصورت 

.احداث سازه موقت) میباشند
.مراتب با توجه به نامه کمیسیون جهت ارائه آخرین گزارش بحضور تقدیم میگردد

602

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 121798 مورخ 99/6/30 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 10/570/000/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,114,000,000

(دو میلیارد و  یکصد و  چهارده میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید .

جریمه 79.28  0
 

1800000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1399/07/28 1/99/36965 بدوي فخب بعد از 
میوه 

فروشی 
مشعوف

1-1-10636-33-1-0-0 603

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 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 135,000,000(یکصد و  سی 

و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1.5
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر 2 باب مغازه فاقد مجوز برابر 
نقشه برداري اصالحی ارائه شده  مغازه (شماره یک فرضی) بمقدار 27.60 مترمربع ( متعلق 
به آقاي بهنام اسالمی ) و مغازه (شماره دوفرضی) بمقدار 51.68 مترمربع ( متعلق به آقاي 

رضا نوروزي ) و بارتفاع 3.70 متر و فاقد بالکن با مصالح بلوکی و قدمت سال 1398 می باشد. 
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و براساس ضوابط جاري داراي دو واحد کسري پارکینگ 

 .تجاري می باشد
برابر نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره اتوماسیون 90476 مورخ 

1399/05/20 ، یک رشته رودخانه در حد شرق قرار دارد که حریم کمی از منتهی الیه به 
سمت ملک فوق به میزان 10 متر تعیین و اعالم می گردد. همچنین یک رشته کانال 

استمالکی در سمت غرب وجود دارد که از مرکز کانال به سمت ملک فوق 3 متر و در سمت 
 .مقابل 12 متر می باشد و کل باند اراضی مذکور 15 متر تعیین و اعالم می گردد

به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/05/20 به سطح 11.16 مترمربع از حد شرق به 
خیابان 24 متري داراي عقب نشینی بوده که در اجرا توسط مالک رعایت شده و به سطح 
5.20 مترمربع آزادسازي مابین خط پروژه و ملک فوق وجود دارد و ملک فوق در حریم 

.رودخانه قرار ندارد
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 232344 مورخ 1398/12/10 الزم به 

(مسکونی ویالیی ) می باشد  R111 توضیح است کاربري ملک فوق در طرح تفصیلی به صورت
و اعیان احداثی در مسیر خیابان و حریم رودخانه قرار ندارد. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد

603

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 35 
باب کسري پارکینگ ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ، مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه 
به مبلغ  4,410,000,000(چهار میلیارد و  چهارصد و  ده میلیون ) ریال صادر و  نتیجتاً 

راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 875  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/28 1/99/36978 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور - 

جنب 
بیمارستان 

 پارس

1-2-10365-97-1-0-0 604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مهدي زادشبق نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 3 با 
عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و مستندات ابرازي معترض ، قلع بنا احراز 

نگردیده ، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با 
ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداریها ، با ارجاع امر به هیات پنج 

نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفل وفق مقررات و وصول 
نظریه کارشناسی طی نظریه شماره 12633 مورخ 99/2/7  ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 65/038/890/000 ریال اعالم گردید ، لذا به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها با تقلیل جریمه نقدي به پرداخت جریمه برابر یک پنجم 
ارزش سرقفل به مبلغ 13,007,778,000(سیزده میلیارد و  هفت میلیون و  هفتصد و  
هفتاد و  هشت هزار ) ریال محکوم ونتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می 

گردد . 

جریمه 1575.91  0
 

3360000  , 1397 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/07/28 1/99/36978 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
قلی پور - 

جنب 
بیمارستان 

 پارس

1-2-10365-97-1-0-0 604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی درمرحله نازك کاري که داراي 
اصالح پروانه به شماره 448 مورخ 1394/12/28 و بصورت چهار طبقه مسکونی در چهار 

واحد و به انضام یکباب مغازه به همراه بالکن در حد یک سوم و به انضمام زیرشیروانی(انباري 
) و با زیر بناي کلی 1145.53 مترمربع وعدم خالفی بشماره 280708 مورخ 96/10/17 
..بازیربناي 1811.97 مترمربع دریک واحد تجاري ودوواحد مسکونی صادرگردیده است

حالیه مالک درخواست صدور پایانکار راداشته که با توجه به نقشه برداري ارائه شده به تائید 
نظام مهندسی و ممهور به مهر مهندس نقشه بردارداراي افزایش بناي تجاري و تبدیل 

:مسکونی به تجاري به شرح زیر می باشد
 تبدیل پیلوت -پارکینگ به تجاري بمساحت 281.56 مترمربع -

 تبدیل واحد مسکونی به تجاري (بالکن تجاري) در طبقعه اول بمساحت 288.89 مترمربع -
تبدیل واحد هاي مسکونی در طبقه دوم و سوم به تجاري هرکدام بسطح 490.89مترمربع  -

که جمعا بسطح 981.78 مترمربع
توسعه در زیرشیروانی (راه پله و اتاقک آسانسور)بسطح 23.68 مترمربع -

. حذف انباري در زیرشیروانی  بسطح18.24  مترمربع -
با توجه به ضوابط جاري پارکینگی (هر50مترمربع) نیاز به 36 واحد پارکینگ تجاري بوده  -
که با توجه به یک واحد پارکینگ تایمن شده  لذا حالیه داراي 35 واحد کسري پارکینگ 

 ..تجاري تعلق میگردد
.طبق اصالح پروانه ، فاقد تراکم اعطائی زمان پروانه می باشد -

------
..عملیات باقیمانده ساختمانی باتمام رسیده و کل ملک بصورت تجاري مورد استفاده میگردد

.مراتب جهت صدوردستور مقتضی تقدیم می گردد

604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت تبدیل پارکینگ به یک باب مغازه  به مساحت 11.2 مترمربع ، با عنایت به 

محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، 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 وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-123036 مورخ 99/06/31 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 393،750،000  ریال دارد ضرورتی 

بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 78,750,000

(هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.2  0
 

303750  , 1382 احداث مغازه بدون مجوز 1399/08/06 1/99/36980 تجدید 
نظر

گلسار نبش  
 خیابان 108

1-1-10032-1-1-1-0 605

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري 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  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند قطعی غیرمنقول ششدانگ یکباب مغازه درهمکف بسطح 36.91
 مترمربع قطعه اول تفکیکی که داراي بالمانع 13/96161مورخ66/04/20 وبالمانع 9910

مورخ66/03/23 ودر خصوص بالکن سراسري با توجه به قدمت بنا داراي سوابق گزارش 
تخلفات درواحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی  داراي بالکن یکدست ساز بسطح27.91 
مترمربع و توسعه بالکن بسطح 9 مترمربع  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 2879

..مورخ80/05/15 میباشد
الزم بذکراست ملک مذکور داراي پارکینگ اختصاصی در مجاورت مغازه مذکور بسطح 11.25

... مترمربع قطعه یک تفکیکی میباشد
حالیه مالک نسبت به تبدیل پارکینگ اختصاصی به یکباب مغازه و فاقد بالکن نموده و داراي 

یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد..در ضمن داراي سوابق گزارش تخلفات 
..درسالهاي گذشته بوده که مدارك به پیوست میباشد

..که متقاضی درخواست پرداخت تخلفات متعلقه رادارند
مغازه داراي فعالیت فروشگاه ساعت و پارکینگ تبدیلی به مغازه داراي فعالیت مشاور امالك 

...و داراي تابلو میباشد
.مراتب جهت صدور دستور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 721,862,400(هفتصد و  بیست و 
 یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 107.42  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/17 1/99/36982 بدوي علی آباد   
خیابان 

بعثت کوچه 
 یازدهم

1-2-10178-8-1-0-0 606

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده به همراه نماینده واحد تخلفات بصورت ساختمان در حال احداث 
می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره  44 مورخ  95/6/28 با زیر بناي کل  

918.44 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده 
است.که در مرحله اجراي ستون همکف داراي افزایش بنا به سطح حدود 4.12 متر مربع 

میباشد که منجر به صدور راي بدوي کمیسیون مبنی بر جریمه گردیده است مجدداً بصورت 
غیابی داراي گزارش تخلف ملک بوده که در طبقات اول الی دوم هر طبقه 4.12 و جمعاً 
بسطح 16.48 متر مربع داراي راي بدوي مورخ 97/7/28 کمیسیون ماده صد می باشد. 

عملیات در مرحله نازك کاري و به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 6.09 متر مربع که از این مقدار بسطح  -1
4.12 متر مربع داراي سوابق پرداخت بوده و مابه التفاوت بسطح 1.97 مترمربع بصورت 
یکدست سازمی باشد. ضمنا سطح اشغال مجاز زمان پروانه 51.08 درصد بوده که سطح 

.اشغال مورد استفاده 58.6 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 32.06 مترمربع که بسطح 4.12 متر -2

.مربع داراي راي بدوي بوده و بسطح 27.94 متر مربع بصورت یکدست ساز می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 72.78 مترمربع (  -3
هر طبقه 24.26 متر مربع)که هر طبقه بسطح 4.12 متر مربع داراي راي بوده و کال بسطح 

.60.42 متر مربع بصورت یکدست ساز می باشد
توسعه زیر شیروانی بسطح 17.09 متر مربع -4

.تعدد واحد از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -5
.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می گردد -6

درخواست پاسخ استعالم دفترخانه  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

***جهت بروز رسانی ***

606

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بالکن  به 
مساحت 18 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,692,536(بیست و  سه 
میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  پانصد و  سی و  شش) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 18  4
 

329063  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1399/08/14 1/99/36988 بدوي بلوار  
ولیعصر 
(عج) خ 
عرفان 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا

1-1-10291-771-1-0-0 607

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر یک برگ مبایعه نامه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
75 مترمربع میباشد.اعیانات به صورت یکباب مغازه به مساحت 36 مترمربع داراي بالکن 

چوبی به مساحت 18 مترمربع و انباري تجاري در حد جنوب مغازه به مساحت 39 مترمربع با 
مصالح بنایی و بلوك میباشد.از بابت مغازه به مساحت 36 مترمربع داراي راي کلی کمیسیون 

ماده 100 به شماره 3254 مورخ 80/03/06 میباشد.( راي به صورت دو باب مغازه جمعا به 
مساحت 72 مترمربع میباشد که هر کدام از مغازه ها به سطح 36 مترمربع بوده که مغازه حد 
شرق با خط عادي به غیر واگذار گردیده است) قدمت انباري و بالکن به سال 85 بازمیگردد. 

با توجه به سال ساخت فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه 11 و طرح تفصیلی 
جدید تماما در مسیر خیابان 18 متري قرار دارد لیکن در سال ساخت و بنا بر طرح قبلی در 
زمان تخلف فاقد عقب نشینی و در کاربري مسکونی بوده است. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
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 پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 520,027,200(پانصد و  بیست میلیون و  بیست و  هفت هزار و  دویست)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 88.44  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/36991 بدوي علی آباد   
ك ولی 

عبادي بن 
بست دوم 
 ملک دوم

1-2-10209-41-1-0-0 608

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/99/57مورخ 99/03/27بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 419.25 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 21.22 مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.89 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 63.66 مترمربع (هر طبقه 21.22 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 2.67  -4
مترمربع (هر طبقه 0.89 مترمربع)
.تا کنون سربندي اجرا نشده است

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 69.77 درصد و سطح اشغال موجود 85.52 درصد میباشد 

.داراي کسري فضاي باز میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

608

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی اکبر قربانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 
یک 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 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 294,525,000(دویست و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 115.5  3
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/29 1/99/36992 بدوي گلسار-کوي 
طالقانی-نر
سیده به 

تاالر 
گلسار-کوچ
ه بن بست 
احتشامی

1-1-10900-999-1-0-0 609

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 42,500,000(چهل و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده بمساحت عرصه 245/71  متر مربع مشتمل بر یکباب خانه ویالیی بازیربناي  

 115/5 مترمربع
برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1387 وبا نوع مصالح بلوکی می باشد که بدون اخذ 
مجوز احداث گردیده  وبا عنایت به اینکه براساس طرح تفصیلی در پهنه فاقد کاربري واقع 

 گردیده کل
بناي احداثی مازاد برتراکم  ویکواحد کسري پارکینگ دارد ودرخصوص خط پروژه نیاز به 

نظریه واحد محترم نقشه برداري می باشد حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد .  مراتب 
 . جهت دستور تقدیم میگردد

*********************************************************
*******************************

احتراما` برابر نظریه واحد محترم نقشه برداري ملک مورد نظر فاقد سند رسمی و کاربري ، در 
.حریم شهرو خارج از محدوده قانونی می باشد

609

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
130937 مورخ 1399.07.09 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.715.500.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,343,100,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  سه میلیون و  

یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.77  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/07/29 1/99/36994 تجدید 
نظر

گلسار خ  
192 

1-1-10595-5-1-0-0 610

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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 9,956,923,200(نه 
میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1014.54  3
 

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 344 مورخ 1393/12/26 بصورت 
ساختمان 6/5 طبقه در 11 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین مجموعا` با زیربناي 1258/12 متر 

.مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد
:طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 98/98 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 94/55 متر مربع-2

تبدیل قسمتی از پیلوت در همکف به یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 44/77 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقات 6.5.4.3.2.1 بمساحت 754/98 متر مربع (هر طبقه 125/83 متر -4

مربع)
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 37/45 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -5

بمساحت 9/35 متر مربع
(توضیح اینکه طبق نقشه برداري بمساحت 114/10 متر مربع از فضاي بام بصورت تراس غیر 

مسقف مشاعی (بام تهرانی) میباشد که زیربنا لحاظ نمیگردد.)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 0/57 متر مربع -همکف -6
بمساحت 0/06 متر مربع -طبقات اول تا ششم بمساحت 18/60 متر مربع (هر طبقه 3/10 متر 

مربع)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 11 واحد به 10 واحد-7

تعداد 13 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده ( دوازده واحد مسکونی - یکواحد تجاري) که با -8
.توجه به جانمایی پارکینگ ها تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري دارند

% سطح اشغال مجاز در زیرزمین 45% -سطح اشغال موجود 73/04
%سطح اشغال مجاز در همکف 45% -سطح اشغال موجود 72/88

بمساحت 136/31 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و 36/31 متر مربع کسري حد نصاب 
.فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

   

610

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به محتویات پرونده در خصوص تخلف ساختمانی آقاي فرداد حیدري  
موضوع گزارش شهرداري منطقه یک رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به 

مساحت 1069.24 مترمربع با توجه به نظریه کارشناسی شماره 140106 مورخ 
1399.07.21 مبنی بر تایید استحکام بنا ، ضرورت تخریب احراز نگردید ضمن  نقض 

راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,943,932,000(نه میلیارد و  نهصد و  چهل و  

سه میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 1069.24  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/27 1/99/36995 تجدید 
نظر

روستاي 
آلمان خ 
گلهخاي 

دو-کوچه 
یاس 9

1-1-10900-998-1-0-0 611

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت 1100مترمربع مشتمل بر ساختمان احداثی بدون مجوز با زیربناي 1069.24 مترمربع 
با قدمت سال 98 به صورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی ( کال خارج تراکم) میباشد، برابر 

.نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه وضع موجود 1089.83 مترمربع میباشد
از زیربناي مذکور به سطح 54.69 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ و 167.29 

.مترمربع سونا، موتورخانه، استخر و محوطه آن میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد گواهی کارشناس خط پروژه ملک در حریم شهر و معبري براي آن تعریف نگردیده 
.است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 

تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,680,537,600(یک 

میلیارد و  ششصد و  هشتاد میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 166.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/29 1/99/36998 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري - 

کوچه استاد 
معین -  بن 

بست 
   افسانه

1-1-10235-38-1-0-0 612

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما`  مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
(( ساختمان در مرحله  سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/331 مورخ 

1397/11/07  و به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و  به انضمام زیر 
شیروانی (انباري ) و به مساحت کلی 699.50 مترمربع  صادر شده است که حالیه با توجه به 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت احداث طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 160.65 مترمربع -1
. بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 3.39 مترمربع -2

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع  در زیر شیروانی به مساحت 2.68 مترمربع -3
.کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال زمان صدور پروانه 69 درصد می باشد. سطح اشغال موجود  69 درصد می باشد
.از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق و پرونده در کمیسیون ماده صد می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.))

**********************
با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي 

دارند.(بروزرسانی)
ضمنا` طبق نامه اداره کل راه و شهرسازي بشماره 251572 مورخ 1399/12/17 (ثبت دفتر 

شهرداري) با عنایت به سوابق درخواست مالک درخصوص ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5
 ، با توجه به انصراف مالک از طرح موضوع در کمیسیون ، موضوع از دستور کار کمیسیون 

.ماده 5 خارج گردید

612

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ، ضمن 
نقض راي بدوي ، مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی  مازاد بر تراکم ،  با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 199,516,000(یکصد و  نود و  نه میلیون و  پانصد 

و  شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.18  2
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/37004 تجدید 
نظر

پستک 
روبروي 
کوچه 17

1-1-10551-25-1-0-0 613

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  بمتراژ 159/18 مترمربع در حد تراکم  ،ضمن نقض راي بدوي  ، 

 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 125551 مورخ 99/7/3 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 49,345,800(چهل و  نه میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج هزار و  
هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 159.18  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/37004 تجدید 
نظر

پستک 
روبروي 
کوچه 17

1-1-10551-25-1-0-0 613

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.در خصوص عدم رعایت ضوابط سیما و منظر شهرداري طبق مقررات خود 
عمل نماید. 

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 227.40 مترمربع مشتمل بر ساختمان بدون 

مجوز در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي همکف و به سطح 191.36 مترمربع می 
.باشد که از این مقدار به سطح 159.18 مترمربع در حد تراکم پایه و مابقی خارج تراکم است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/03/29 از معبر 24 متري حد شرق فاقد عقب 

.نشینی میباشد
سطح اشغال مجاز پروانه مطابق طرح تفصیلی 70 درصد و سطح اشغال موجود 84.15 درصد  

.میباشد
مطابق نقشه برداري ارائه شده از حد غرب عرض 2 متر حیاط خلوت نسبت به پالك مجاور 

رعایت گردیده لیکن برخالف ضوابط طرح تفصیلی از حد شرق به صورت برساز اجرا گردیده 
.است

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/07/07 جهت صدور دستور مقتضی به 
.حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,332,114,000(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  چهارده 
هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا 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 قانون شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با 

تکلیف قانونی نمی باشد .

جریمه 229.15  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37007 بدوي کوي  
هاشمی - 
خیابان 13 

آبان - 
کوچه 
 هشتم

1-2-10236-14-1-0-0 614

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/97 مورخ 1397/05/21 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( انباري) در 5   واحد مسکونی و به مساحت کلی 681.43 مترمربع صادر 
شده  و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می 

:باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 49.97 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 3.64 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.97 مترمربع  -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 49.97 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 49.97 مترمربع -5

 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 62.66 مترمربع-6
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به مساحت 0.36 مترمربع  -7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي   -8
مفید در همکف و طبقات  به مساحت 25.27 مترمربع .( همکف به مساحت 7.09 مترمربع و 

طبقات اول تا سوم به مساحت 18.18 مترمربع ( هر طبقه 6.06 مترمربع ))
.تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 6 واحد افزایش یافته است

.کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال مجاز 54.63 مترمربع و سطح اشغال موجود 80.51 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 130 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 135921مورخ 99/07/15 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 

1,430,000(یک میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد.درخصوص عقب نشینی اعالم شده، مالک موظف به رعایت آن در هنگام 

نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 130  0.1
 

110000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 1/99/37011 بدوي جاده انزلی  
کوچه 

کشاورز 
  کوچه رز 2

1-1-10509-31-1-0-0 615

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي سند سال 1374 به سطح 
عرصه 215.70 مشتمل بر اعیان مسکونی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 100 مترمربع 
و سایبان فلزي به سطح 30 مترمربع می باشد. از بابت احداث اعیان مجوزي ارائه نگردید. 
اسکلت ساختمان آجري و قدمت آن با توجه به سند مالکیت 1374 و کالً در حد تراکم می 
باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/07/18 به سطح 12.62 مترمربع در تعریض می 
باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 234,192,000(دویست و  سی و  چهار میلیون و  یکصد و  نود و  دو 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.88  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/03 1/99/37021 بدوي پارك   
نیکمرام 

نسترن- بن 
بست 
منصور

1-2-10077-8-1-0-0 616

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/62 مورخ 97/05/06 با زیر بناي کلی 581.65 مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.و طی درخواست شماره 351015 مورخ 98/03/28 به زیربناي 595
مترمربع اصالح گردید.عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.داراي تخلف ساختمانی 

:به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 6.97 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 20.91 مترمربع ( هر طبقه 6.97 مترمربع) -2
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 69.94% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 73.51
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد

616

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي 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 ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 

همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  820,020,000(هشتصد و  بیست میلیون و  بیست 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 97.7  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/08/03 1/99/37030 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور   13

آبان-کوچه 
اول-سمت 

راست

1-2-10702-72-1-0-0 617

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 9 مورخ 97/04/10و اصالح پروانه مورخ 98/09/12 بصورت 3 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 513.38 
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 16.63مترمربع -1

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.53 مترمربع -2
به سطح 0.11 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

همکف
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 49.89 مترمربع (هر طبقه 16.63مترمربع)-4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 10.59 -5
مترمربع (هر طبقه 3.53 مترمربع)

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید به سطح 19.95 مترمربع (هر طبقه 6.65 مترمربع) -6
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 15.81مترمربع

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 74.43 درصد و سطح اشغال موجود 85درصد میباشد 

با توجه به افزایش درب هاي پارکینگ مشمول عوارض کسري یک واحد پارکینگ درآمدي 
.میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

617

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 60/45 متر مربع ،  با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 609,336,000(ششصد و  نه میلیون و  
سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37034 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر  
خیابان 
عرفان 
روبروي 
لبنیاتی 

زالی پشت 
آپارتمان 

 البرز

1-1-10397-843-1-0-0 618

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 71/80

مترمربع در حد تراکم  (همکف )  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه به نظریه 

کارشناس رسمی   دادگستري به شماره 130940مورخ 99/7/9وبازدید میدانی اعضاي 
کمیسیون ،  عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 24,124,800(بیست و  
چهار میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 71.8  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مابقی تخلفات ، بدلیل عدم رسیدگی در مقام بدوي و تجدیدنظر ، این 
کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد. 

ردتخلف 421.75  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ملک فاقد سند و فاقد پروانه در حال احداث بصورت 
3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  529 مترمربع بر روي عرصه 
فاقد سند بسطح 191.33 مترمربع (مطابق نقشه برداري) می باشد ، عملیات ساختمانی به 
اتمام رسیده است. از بابت احداث بناي بدون مجوز در همکف به سطح 132.25 مترمربع 

.داراي سوابق دیوان و راي کمیسیون هممعرض میباشد
با پیشرفت عملیات ساختمانی داراي تخلفات به شرح ذیل بوده که نیاز به ارسال آن به 

.کمیسیون ماده صد در قالب پرونده جدید میباشد
 احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به سطح  132.25مترمربع -
 احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم به سطح  132.25مترمربع -

احداث بناي بدون مجوز در طبقه سوم به سطح  132.25مترمربع که از این مقدار بسطح  -
 . 44.59 مترمربع تراس روباز اختصاصی می باشد

. فاقد راه پله تا بام می باشد -
با توجه به ضوابط جاري و ضرورت تامین پارکینگ بدون مزاحم تعداد یک باب کسري  -

. پارکینگ دارد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حدود اربعه و مساحت عرصه  موجود با فروشنامه مغایرت دارد (در وضع موجود بیشتر  -
است )

جهت تعیین میزان عقب نشینی احتمالی و تعیین عرض معبر نیاز به تهیه خط پروژه می  -
***باشد

برابر اظهارنظر واحد خط پروژه ملک مورد نظر فاقد سند رسمی و در در طرح تفصیلی جدید  
.فاقد طراحی معبر می باشد

و  T_R212 برابر خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/05/11 به سطح 95.73 مترمربع در کاربري-
قرار دارد.بر این اساس به سطح 76.58 مترمربع در حد تراکم و  G213 مابقی در کاربري

.مابقی خارج تراکم میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي تجاري جمعاً به مساحت 19.91 مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده 

و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی 

بر جریمه، مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 4 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 82,618,400(هشتاد و  دو میلیون و  ششصد و  هجده هزار و  

چهارصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 19.91  4
 

1200000  , 1372
 , 1379
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/25 1/99/37043 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
سمیه نبش 

 خ 130

1-1-10092-6-1-0-0 619

در خصوص اضافه بناي مسکونی، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,300,860(یک میلیون و 

 سیصد هزار و  هشتصد و  شصت) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 1.46  2
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت و صورتمجلس تفکیکی به شماره 
4208/ش به صورت ساختمان دو طبقه روي همکف شامل حیاط مشاعی به سطح 25.04 و 

41.30 مترمربع و راه پله مشاعی در همکف به سطح 10.40 مترمربع و طبقه اول 10.40 
مترمربع و ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به سطح 135.91 مترمربع در طبقه اول به انضمام 

یک باب پارکینگ به مساحت 46.60 مترمربع و موتورخانه شوفاژ به سطح 10 مترمربع و 
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به سطح 124.03 مترمربع در طبقه دوم به انضمام یک باب 
پارکینگ به مساحت 55.70 مترمربع و موتورخانه شوفاژ به سطح 11.73 مترمربع بوده که 

برابر صورتمجلس اصالحی به شماره 21817/ش مورخ 72/06/10 قطعه پارکینگ اخیر به یک 
باب مغازه به سطح 19.05 مترمربع و یک باب پارکینگ به سطح 36.65 مترمربع تفکیک 

گردیده همچنین برابر صورتمجلس اصالحی تفکیکی به شماره 50797/ش مورخ 79/09/06 
مجدد بخشی از حیاط مشاعی، پارکینگ و موتورخانه شوفاژ قطعات اخیر به یک واحد 

سوئیت مسکونی به سطح 54.48 مترمربع و یک باب مغازه به سطح 12.20 مترمربع تبدیل 
.گردیده است

مالک پس از اخذ پایانکار اقدام به تبدیل پیلوت و موتورخانه به دو باب مغازه به سطح 18 و 
22 مترمربع نموده که از بابت آن داراي آراي کمیسیون ماده صد مورخ 71/10/27 (فاقد 

 .شماره راي) میباشد
از بابت تبدیل بخشی از پارکینگ، موتورخانه و حیاط مشاعی به یک واحد سوئیت به سطح 
56.80 مترمربع و احداث یک باب مغازه به سطح 12 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ 

.داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3576 مورخ 79/05/22 میباشد
ضمنا از بابت اضافه بنا در طبقه اول به سطح 40.50 مترمربع و احداث یک باب مغازه به سطح 

36 مترمربع در حیاط مشاعی داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 14480 مورخ 
 .85/10/03 میباشد

از بابت تبدیل سوئیت به آرایشگاه به سطح 54.48 مترمربع و احداث سرویس بهداشتی در 
حیاط مشاعی به سطح 8 مترمربع برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره 4363 مورخ 

.88/03/17 به تخریب بناي احداثی و اعاده به وضع سابق محکوم گردیده است
پس از آن مالک اقدام به تبدیل یک باب مغازه احداثی در محوطه (36 مترمربع) به دو باب 
هرکدام به سطح 18 مترمربع نموده که از بابت آن و سه واحد کسري پارکینگ داراي راي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 16624 مورخ 91/12/14 میباشد
همچنین از بابت توسعه بنا در طبقه دوم به سطح 46.24 مترمربع و  احداث یک طبقه مازاد 
در طبقه سوم به سطح 160.63مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون 

.ماده صد به شماره 20848 مورخ 97/04/02 میباشد
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حالیه بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره و آراي کمیسیون ماده صد داراي اضافه بنا به 
:شرح زیر می باشد

اضافه بناي همزمانساز در مغازه اول به سطح 0.06 مترمربع-1
اضافه بناي همزمانساز در مغازه دوم به سطح 0.96 مترمربع-2

اضافه بنا در مغازه سوم به سطح 8.53 مترمربع-3
اضافه بنا در مغازه چهارم به سطح 7.23 مترمربع-4

اضافه بناي همزمانساز در مغازه پنجم به سطح 1.70 مترمربع-5
اضافه بناي همزمانساز در مغازه ششم به سطح 1.43 مترمربع-6

توسعه سوئیت همکف به صورت احداث سرویس بهداشتی به سطح 10.61 مترمربع در -7
حیاط مشاعی و تبدیل بدون مجوز آن (کال به سطح 65.09 مترمربع) به آرایشگاه بانوان که 

.بر این اساس داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به سطح 1.46 مترمربع-8

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 98/04/12 به سطح 1.49 مترمربع در تعریض معبر 11 

متري و اصالح پخ دو گذر واقع گردیده است
-----------------------.

طبقات اول، دوم و سوم به صورت یکجا با راه پله داخلی و تحت عنوان باشگاه بدنسازي  -9
بهره برداري میشد، مالک ضمن نصب تابلو تحت عنوان موسسه فیزیوتراپی و ارائه پروانه 
بهره برداري به صورت فیزیوتراپی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ایجاد 

تغییرات داخلی و تجهیزات اقدام به تبدیل آن به مرکز فیزیو تراپی نموده است.بر این اساس 
.10 واحد کسري پارکینگ (بهداشتی-درمانی) دارد

حالیه طی بازدید مجدد مشاهده گردید طبقات فاقد تجهیزات ورزشی و فاقد فعالیت بوده 
.لذا موضوع آیتم شماره 9منتفی میباشد.تابلو تاکنون جمع آوري نگردیده است

مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تراکم اعطایی  راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده 
، فلذا عینا راي بدوي بمبلغ 119,414,400(یکصد و  نوزده میلیون و  چهارصد و  

چهارده هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 71.08  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/30 1/99/37045 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

گلباغ نماز   
انتهاي 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
 بوستان 21

1-1-10492-33-1-0-0 620

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 راي بدوي بلحاظ ضریب تائید و با اصالح متراژ تخلف ، مبلغ جریمه بمبلغ 

626,052,000(ششصد و  بیست و  شش میلیون و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر 
میگردد.

جریمه 74.53  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

 در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه 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 3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 54.35  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله بهره برداري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 169 مورخ 94/10/03 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی و بازیربناي 390.55 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر 
:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.37 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 55.11 مترمربع (هر طبقه 18.37 مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.05  -3
مترمربع (هر طبقه 0.35 مترمربع)

افزایش واحدها از 2 به 3 واحد مسکونی -4
.با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-5

داراي مازاد بر تراکم در طبقات بسطح 71.08 مترمربع در زمان صدور پروانه بوده که با  -6
توجه به سطح تخلف صورت گرفته برابر تبصره 7 ضوابط سقف تراکم جزء تخلفات ساختمانی 

.محسوب میگردد
.کاهش طبقات از 4 به 3 طبقه که بر این اساس 72.75 مترمربع کاهش بنا دارد

داراي اشرافیت از بالکن طبقات به پالك مجاور
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 55 درصد و سطح اشغال موجود 68.68درصد میباشد 
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

620

 در خصوص مابقی تخلفات بدلیل عدم رسیدگی در مقام بدوي این کمیسیون در مقام 
تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی باشد . 

ردتخلف 406.01  0
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/08/03 1/99/37046 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 139

1-1-10172-45-1-0-0 621

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
داراي پروانه شماره 396 مورخ  94/12/27 و تمدید پروانه بشماره 323327  بصورت  ))

ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 1108/04 
متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد 

 (اجراي ستون طبقه سوم میباشد.(بتن ریزي شده
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 67/79 متر مربع-1
(اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 221/43 متر مربع (هر طبقه 73/81 متر مربع-2

اضافه بناي خارج از ترکم بمساحت 184/58 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -3
اعطایی

.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند
(تاکنون درب سواره رو اجرا نگردیده)

%سطح اشغال مجاز 53/06% - سطح اشغال موجود 75/24
.توضیح اینکه داراي درخواست شکایت پالك مجاور بشماره 342636 میباشند

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون محترم درخصوص رضایت نامه کلیه شاکیان پرونده و 
آخرین وضعیت ساختمان بهمراه اخذ کلیه نقشه ها ، به اتحضار میرساند که رضایت نامه 
.محضري بشماره 53466 مورخ 1399/02/13 (پیوست) توسط مالک ارائه گردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

621

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد (طبقه پنجم)  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 665,548,800
(ششصد و  شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 99.04  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/25 1/99/37055 تجدید 
نظر

حسین آّباد 
- کوچه 
منفرد 

دوست  - 
کوچه 
فرزانه

1-2-10287-15-1-0-0 62
2

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 از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم 

به ابقا واحدهاي  مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات مجاز باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 

1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
1,751,450,400(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 347.51  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/25 1/99/37055 تجدید 
نظر

حسین آّباد 
- کوچه 
منفرد 

دوست  - 
کوچه فرزان

1-2-10287-15-1-0-0 62
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/477 مورخ 1397/12/27و پس از آن اصالح پروانه به 

شماره 356720 مورخ 1398/09/09 به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
929.39 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 51.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 210.16 مترمربع ( هر طبقه 52.54  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 99.04 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 25.42 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
توسعه زیرشیروانی به سطح 0.07 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، به سطح 0.32 مترمربع داراي مازاد  -
تراکم می باشد که به سطح 0.07 مترمربع در توسعه بنا لحاظ شده و مابقی به سطح 0.25 

.مترمربع می باشد
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 5.55 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 1.59 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.36 متر مربع ( هر طبقه 1.84

 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.15 متر می باشد

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 71.36 مترمربع  -
( هر طبقه 17.84 مترمربع )

افزایش تعداد واحد از 6 به 9 واحد -
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -
ضمناً داراي یک جفت پارکینگ تزاحمی می باشد که در زمان پروانه عوارض آن پرداخت 

.گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است -

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 66.48% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
86.63%

از بابت مواد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
بدوي ماده صد مورخ 1399/09/02 منی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم گردیده 

.است

62
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



*********************************************************
********

حالیه متقاضی برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده در طبقه پنجم قسمتی از انباري ( به 
صورت همزمانساز ) به سطح 2.41 مترمربع را حذف و به واحد آپارتمان اضافه نمودند و 

.درخواست پرداخت خالفی آن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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 17.97 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 724,550,400(هفتصد و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.88  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/37057 بدوي علی آباد    
تطهیري

1-2-10211-45-1-0-0 62
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/315 
مورخ 1399/01/18 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت  با زیربناي 579.09 متر مربع در سه   

واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 17.97 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  53.91 متر مربع ( هر طبقه 17.97 متر  -2

  مربع )
 کاهش بنا در  راه پله به بام بسطح 0.31 متر مربع -3

 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز  می باشد -10
رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 76.47% سطح اشغال مصوب %86.32  

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,315,440,000(یک میلیارد و  سیصد و  پانزده میلیون و  چهارصد و  

چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 170.1  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37062 بدوي خ معلم ك  
ملکوتیان 

ك بابا 
  یوسف

1-2-10007-43-1-0-0 62
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 365 مورخ 94/12/27 با زیر بناي کلی 1858.5مترمربع در 5.5 طبقه و 13 واحد 
مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 10.23 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 5 به سطح 134.1 مترمربع -2
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 2.12 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 18.9 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع  -4
انباري در زیر شیروانی

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید مسکونی به سطح 4.75 مترمربع در طبقات-5
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 65.43% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 67.62
توضیح اینکه تعداد واحدهاي مسکونی از 13 به 10 واحد کاهش یافته است.حالیه متقاضی 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.میگردد

62
4

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 918,535,800(نهصد و  هجده میلیون و  پانصد و  سی و  پنج هزار و  هشتصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 93.22  3
 

3360000  , 1397
 , 1399

افزایش تعداد واحد 1399/08/10 1/99/37066 بدوي گلسار بلوار  
استاد معین 

ك 14 - 
سمت راست

1-1-10124-527-1-0-0 62
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : مکان ارائه شده داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد
به صورت ساختمان مسکونی درحال احداث داراي پروانه ساختمانی بشماره 

375-1392/12/05 بصورت سه طبقه روي پیلوت و در دو واحد مسکونی با زیربناي 315 
مترمربع در مرحله اجراي سقف دوم فاقد بتن ریزي بدلیل داشتن شاکی متوقف بوده  و 

: داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
با توجه به توسعه بنا از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده است و تا این مرحله داراي گزارش 

:تخلف  بشرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 36.18 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول بسطح 36.18 مترمربع-2
 ضمناً بسطح 55.40 مترمربع از تراکم اعطایی استفاده نموده اند . (تبصره 7 ) -3

باستناد خط پروژه 11-97/02/27 به پیوست ، از اعیان موجود فاقد عقب نشینی است و  -
. رعایت معبر 8 متري گردیده است

پس از گزارش فوق  داراي راي بدوي مبنی بر جریمه و با توجه به داشتن شاکی و ارسال 
مجدد پرونده توسط شهرداري به کمیسیون ماده صد راي تجدیدنظر صادره مبنی بر تخریب 

  .بنا صادر گردیده است
مجددا برابر راي دیوان راي مذکور نقض گردیده  و برابر راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده 
صد از بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول و تراکم اعطایی محکوم به پرداخت جریمه و از 

بابت طبقه دوم بدلیل اینکه بنایی اجرا نشده ، غیر قابل طرح دانستند  .بنا براین تا طبقه اول 
 . داراي راي جریمه می باشد

حال با توجه به ادامه عملیات ساختمانی که به پایان رسیده  و به استناد نقشه برداري ارائه 
 : شده تخلفات جدید بشرح ذیل می باشد

سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 58/96%  -------------مورد استفاده با  -
% احتساب راه پله  89/13

 کاهش بنا در همکف بسطح 0.93 مترمربع -
 احداث سایبان فلزي با پیشروي به سمت دو متر حیاط خلوت  بسطح3.29 مترمربع -

 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0.93 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 35.25 مترمربع ضمنا قسمتی از طبقه دوم مشرف به کوچه  -

برابر نقشه بسطح 12.24مترمربع بصورت تراس روباز می باشد که رفع اشرافیت به پالك 
 . مجاور گردیده است

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 23.01 مترمربع -
توسعه بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث سه باب انباري بسطح 31.67  مترمربع که از  -
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این مقدار بسطح 4.93 مترمربع بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري 
 . در زیرشیروانی می باشد

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از دو به سه واحد -
در خصوص پارکینگ هاي جانمایی شده با توجه به  جانمایی عملی رعایت سه باب  -

 . پارکینگ براي سه واحد تا این مرحله می گردد
. ضمنا در زمان پروانه فاقد آسانسور بوده و حال آسانسور اجرا شده است -

حالیه تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را دارند  
طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها در حال بهره برداریست . 

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
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  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

535,348,800(پانصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 106.22  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/11 1/99/37068 تجدید 
نظر

رشتیان - 
 کوچه  38

1-2-10127-12-1-0-0 62
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/359 مورخ 1397/12/04 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 794.86 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 7.42 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 20.43 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 39.69 مترمربع ( هر طبقه 13.23  -
مترمربع )

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 21.6 مترمربع (  -
هر طبقه 7.2 مترمربع )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.41 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

10.16 متر مربع ( هر طبقه 2.54 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 0.68 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 5.51  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 0.68 مترمربع در توسعه بنا لحاظ شده و 
.مابقی به سطح 4.83 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 65% ...................... مورد استفاده 74.29
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به اینکه راي صادره از شعبه 2 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري متضمن 
محکومیت قلع و قمع یک باب خانه ویالئی مربوط به آقاي محمد ماه پسند که در 

پرونده و راي صادره به نام وي درج گردیده و آقاي ابراهیم روحانی با ارائه مستندات 
مربوط درخواست اصالح نام مالک از مندرج در راي به نام خویش را نموده سپس 

شهرداري طی اصالحیه اعالم داشته ملک موضوع حکم فاقد تخلف ساختمانی بوده 
است مع الوصف موضوع مطروحه موقعیت طرح و رسیدگی تخلفات ساختمانی را 

نداشته و راي بدوي درخور تایید نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار رد 
درخواست رسیدگی بدوي نسبت به تخلفات ساختمانی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف 72  0
 

55000  , 1367 احداث بناي بدون مجوز 1399/08/11 1/99/37069 تجدید 
نظر

خ سعدي  
کوچه 

هجدهم بن 
بست 17 
شهریور

1-2-10309-13-1-0-0 62
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک باب خانه ویالیی مسکونی داراي سند سال 1347 که 
مساحت عرصه در آن قید نگردیده و داراي بالمانع شماره 1/33/18590 مورخ 1377/10/20
می باشد و پس از آن خالفی مشاهده نگردید. برابر خط پروژه شماره 13 کالً به سطح 9.77 
مترمربع ( به سطح 4.56 مترمربع از حد شمال به معبر 3 متري و به سطح 5.21 مترمربع از 
حد جنوب به معبر 6 متري ) در تعریض می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده 

.صد به شماره 19283 مورخ 1399/02/16 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به نامه شماره 79906  مورخ 99/5/5 شهرداري 

مبنی بر اینکه ملک مذکور فاقد اعتراض ازسوي مالک شهرداري بوده لذا طرح مجدد 
پرونده به لحاظ عدم اعتراض از سوي مالک و شهرداري ، خارج از شمول تبصره هاي 

ماده صد قانون شهرداري ها بوده و به رد آن اظهار نظر میگردد .  

ردتخلف 120  0
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/37071 تجدید 
نظر

خیابان 
درفک 

خیابان مهر

1-2-10757-31-1-0-0 62
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe 1حتراماً مکان تعرفه شده توسط نماینده واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و بدون حضور 
مالک، بصورت سا ختما ن 1.5 طبقه  با  قدمت  حدود 4سال عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده و درحال بهره برداري است با مجموع زیربناي 120متر مربع در دوواحد مسکونی   که 
بدون مجوز و خالفساز احداث شده است  الزم به توضییح است گزارش فوق بصورت غیابی  
و از مشاهدات بیرونی و بدون بازدید و متراژ  از داخل ملک  انجام شده  و مساحتهاي اعالم 
شده تقریبی میباشد  بدیهی است در خصوص کسري پارکینگ و مساحت  دقیق زیربنا و 

تخلف ملک پس از ارائه مدارك و مستندات و ارائه پالن معماري با مقیاس توسط مالک اظهار 
نظر خواهد شد  جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 

.پروژه می باشد.  مراتب جهت صدور دستور بعدي  تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 287,548,800(دویست و  هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.79  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/37080 بدوي حسین آباد  
- پشت 

استانداري 
- کوچه 

هاشمیان - 
 کوچه یاس

1-2-10691-23-1-0-0 62
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/311 مورخ 97/10/18 با زیر بناي کلی 487.3 مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف چهارم میباشد.داراي 
:تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 12.28 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 30.51 مترمربع ( هر طبقه 10.17 مترمربع) -2

.رعایت پارکینگ میگردد
سطح اشغال زمان پروانه بدون احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 58.6% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 64.97
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
140294 مورخ 99/07/21کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی بالکن تجاري را به مبلغ 191.387.000 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 38,277,400(سی و  هشت میلیون و  دویست و  هفتاد و  

هفت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.39  0
 

1000000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/10 1/99/37084 بدوي بلوار شهید 
رجایی  
چهارراه 
 وحدت

1-2-10103-1-1-5-0 630

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28.18 مترمربع 
میباشد.داراي فعالیت شغلی فروش قهوه میباشد. مالک اقدام به احداث بالکن با قدمت 11 
سال از جنس فلز به مساحت 14.39 مترمربع نموده است.حالیه متقاضی درخواست صدور 

.گواهی پایانکار را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 12.64 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 127,411,200
(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 12.64  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 1/99/37087 بدوي گلسار 
استاد معین  

بن بست 
ششم

1-1-10125-6-1-0-0 631

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله آرماتور گذاري ستون طبقه 
همکف داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/246 مورخ 1398/09/02 و بصورت 5 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 930.13 
مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر 

: می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 12.64 مترمربع -1

% سطح اشغال مصوب  50%  ، مجاز   70.23%  و اجرایی 83.54
در خصوص  کسري پارکینگ با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی و پیشرفت پروژه متعاقبا` 

. قابلیت اظهار نظر خواهد داشت
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر توسعه تجاري 
همکف به مساحت 44.59 مترمربع، توسعه بالکن تجاري به مساحت 63.01 مترمربع، 

حذف راهرو و افزایش آن به بناي تجاري همکف به مساحت 5.75 مترمربع، حذف 
پارکینگ و افزایش آن به بناي مفید تجاري همکف به مساحت 12.5 مترمربع، افزایش 

تعداد مغازه از یک باب به دو باب  به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی 
که تحت شماره ش ر-140077 مورخ 99/07/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 96،711،500،000  ریال دارد، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 19,342,300,000(نوزده میلیارد و  سیصد و  چهل و  دو میلیون و  
سیصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 310.84  0
 

3100000  , 1398 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/08/06 1/99/37089 بدوي گلسار-  
 بلوار گیالن

1-1-10158-11-1-0-0 63
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 465,000,000

(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/06 1/99/37089 بدوي گلسار-  
 بلوار گیالن

1-1-10158-11-1-0-0 63
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/18 
مورخ 1398/03/08 می باشد که  بصورت یک باب مغازه  به انضمام  بالکن  در یک واحد 

 تجاري
بازیربناي  کلی 199 مترمربع صادر گردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده ودرحال بهره 

:  برداري بشغل پوشاك می باشد و درخصوص
  .توسعه تجاري در همکف  به مساحت 44.59 مترمربع -1

 توسعه بالکن تجاري در نیم  طبقه به مساحت 63.01 مترمربع-2
توسعه تجاري به دلیل حذف راهرو و افزایش آن به بناي مفید  تجاري در همکف  به -3

 . مساحت  5.75 مترمربع
توسعه تجاري از بابت حذف پارکینگ و  افزایش آن به بناي مفید  تجاري در همکف  به  -4

 . مساحت  12.50 مترمربع
تعداد واحد هاي تجاري از یک واحد به دو واحد و تعداد بالکن تجاري نیز از یک واحد به  -5

دو واحد افزایش یافته است.( مساحت تجاري همکف 184.99 مترمربع می باشد.)
با توجه به عدم تامین پارکینگ و خرید یک واحد پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه   
 حالیه  داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري دارندداراي سوابق در واحد خالف  می باشد

و پس از گزارش فوق خالف جدیدي صورت نگرفته حالیه درخواست صدور گواهی عدم 
.خالف   رادارد  مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903200854 مورخ 99/4/21 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد و 

اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، مراتب به لحاظ فنی 
و تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که حسب نظریه هیات 
کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 136074 مورخ 99/7/16 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري ، اصول بهداشتی و نوع کاربري ، تطابق با امالك همجوار 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2
 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 2 برابر ارزش معامالتی سال وقوع 

تخلف 1398 نسبت به مساحت 122.1 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 
820,512,000(هشتصد و  بیست میلیون و  پانصد و  دوازده 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 122.1  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/05 1/99/37092 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی اباد   
بنفشه

1-2-10493-65-1-0-0 63
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث طبق پروانه ساختمانی شماره 1/97/262 مورخ 
1397/08/30 بصورت 4.5 طبقه بانضمام زیرشیروانی در چهار واحد مسکونی با مجموع 

زیربناي 584.20 مترمربع می باشد . در مرحله اجراي ستونهاي همکف داراي سابقه گزارش 
: تخلف در همکف بشرح ذیل می باشد

(( -*-  برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي اضافه بنا بسطح27.65  مترمربع با رعایت 2 متر 
حیاط خلوت می باشد ضمنا بسطح 1.83 مترمربع از مساحت راه پله کسر و به فضاي مفید 
افزوده شده است  . الزم به توضیح است مالک جهت تجهیز کارگاه  اتاقک نگهبانی بسطح 
حدود 12 متر مربع و سرویس بهداشتی بسطح 2.20 متر مربع داخل کو چه بن بست حد 

شمال احداث نموده بود که طی بازدید مجدد جمع آوري شد و کوچه آزاد گردید که در این 
خصوص داراي شکایت همسایه بوده است . برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1398/02/14 و 

پروانه ساختمانی صادره  بن بست حد شمال 4متري و بن بست حد شرق 6متري وملک 
 مذکورفاقد عقب نشینی است.-*-))

حالیه با توجه به ادامه عملیات ، ستونگذاري طبقه سوم ، طبق نقشه ارائه شده داراي مغایرت 
: نسبت به قبل تا این مرحله بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم بسطح 112.05مترمربع (هر طبقه 37.35 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 10.05  -

مترمربع (هرطبقه 3.35 مترمربع)
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. هر گونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود
. مراتب با توجه به درخواست متقاضی  جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

63
3

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 630,000(ششصد و  سی هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در خصوص 

عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 3.5  2
 

90000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37093 بدوي شهید 
رجائئ 

کوچه 42
پالك 51

1-2-10678-19-1-0-0 63
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 147549 مورخ 99/8/1 
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 پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,040,850(یک میلیون و  چهل هزار و  هشتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 115.65  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37093 بدوي شهید 
رجائئ 

کوچه 42
پالك 51

1-2-10678-19-1-0-0 63
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب خانه ویالیی برابر سند مفروزي  بسطح 268.50 مترمربع و 
داراي اعیان مسکونی و سرویس جدا ساز در حیاط مجموعا بسطح 119.15 مترمربع می باشد

 .  
باستناد خط پروژه 13-99/06/24 بسطح 10.66 مترمربع از عرصه در تعریض معبر 8 متري 

. قرار دارد
مصالح مورد استفاده  بنائی و قدمت بنا سال 1372می باشد که از کل بناي احداثی بسطح 

. 3.50 مترمربع مازاد بر تراکم و مابقی بسطح 115.65 مترمربع  در حد تراکم است
. حالیه تقاضاي پاسخ استعالم دفترخانه را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

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 147535 مورخ 99/8/1 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 125,651,250(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی 

شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 98.55  1.5
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37094 تجدید 
نظر

گلزاران 
کوچه 
داودي

1-2-10756-84-1-0-0 63
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe 1حتراماً مکان تعرفه شده بصورت ساختمان دوبلکسی که بدون مجوز وخالفساز با قدمت 
حدود 17 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1382/03/19)  بر روي عرصه نسقی احداث  شده 

است برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 74.31 متر مربع و مجموع زیربناي حدود 
98.55 متر مربع می باشد بابت اعیان احداثی داراي گزارش غیابی و راي کمیسیون بدوي  

ماده صد به شماره 1/98/29733 مورخ 1398/03/08 مبنی بر تخریب می باشد جهت 
مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد  مراتب جهت صدور 

دستور بعدي  تقدیم می گردد.****************  به استناد خط پروژه شماره 12 
مورخ 1399/05/05 ملک فوق بمساحت 10.88 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري حد شمال 

قرار دارد و کل بناي احداثی خارج تراکم می باشد رعایت پارکینگ می گردد مراتب جهت 
.صدور دستور بعدي  تقدیم می گردد

63
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 
به 2.5 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 

پرداخت جریمه به مبلغ  1,810,200,000(یک میلیارد و  هشتصد و  ده میلیون و  
دویست هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 215.5  2.5
 

3360000  , 1396
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37098 تجدید 
نظر

گلسار بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
دکتر احمد 

 پناه

1-1-10492-56-1-0-0 63
6

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 245,733,600
(دویست و  چهل و  پنج میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در این 

بند عینا تأیید می گردد .

جریمه 146.27  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی که داراي  پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخ 
1392/03/06 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي کل 51.07 مترمربع و 

...تمدید پروانه با شماره مذکور و مورخ 92/03/06 صادر گردیده است
عملیات ساختمانی باتمام رسیده است..حالیه  مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا  به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال مجاز استفاده شده در هنگام صدور پروانه  48.45درصد ---- سطح اشغال -

 اجرایی  84.24 درصد
اضافه بنا در همکف به سطح 40.55 مترمربع (سال96) -

تبدیل قسمتی از پیلوت به دوباب مغازه بسطح 47.06 مترمربع (سال98) -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم  هرکدام بسطح 40.55 مترمربع که جمعآ بسطح 162.20  -

مترمربع (سال96)
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 146.27 متر مربع ( تبصره 7) -

 احداث راهرو و  انباري در زیرشیروانی جمعآ بسطح 12.75مترمربع-
کاهش راه پله به بام بسطح 4.26 مترمربع -

با توجه به ضوابط جاري درخصوص تجاري داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق  -
..میگردد....رعایت پارکینگ براي مسکونی براساس ضوابط سال صدور پروانه میگردد

..مشمول نما منظر میگردد -
..حالیه مالک درخواست  ارسال به کمیسیون ماده صد رادارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

63
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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 5 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  

چهل میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 125  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/05 1/99/37099 بدوي بلوار قلی  
پور جنب 

  بیمارستان

1-2-10488-363-1-0-0 63
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 119039 مورخ 99/6/26 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 22/500/000/000 ریال اعالم گردید ، لذا به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 4,500,000,000(چهار میلیارد و  پانصد میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید .

جریمه 158.61  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/08/05 1/99/37099 بدوي بلوار قلی  
پور جنب 

  بیمارستان

1-2-10488-363-1-0-0 63
7

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 18,261,600(هجده میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار و  ششصد)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.87  1.75
 

960000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 450 مورخ 1393/12/28 (ماده واحده)بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیربناي 567/8 متر مربع (با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله بهره برداري میباشد
:طبق سوابق بر خالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% و خارج از تراکم داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 29/39 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 167/16 متر مربع (هر طبقه 41/79 متر مربع )-2

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 3/57 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 89/96 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -4

اعطایی
.داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/12/12 و پرونده مختومه میباشند

حالیه مجددا` مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري بمساحت 
80/82 متر مربع و احداث بالکن بصورت تبدیل مسکونی به تجاري بمساحت 77/79 متر 

.مربع (با احتساب حفره) با قدمت سالجاري نموده اند
.با توجه به تغییرات انجام شده تعداد 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

(بابت تبدیل همکف و طبقه اول به تجاري ، 3 واحد کسري پارکینگ تجاري و بابت حذف 
پارکینگ هاي مسکونی تعداد 2 واحد کسري پارکینگ تجاري)

الزم به ذکر است که قسمتی از زیربناي واحد تجاري در همکف بمساحت 4/81 متر مربع 
.مربوط به احداث سرویس بهداشتی میباشد

.همچنین 3 واحد انباري در زیرشیروانی بمساحت 10/87 متر مربع احداث گردیده است
ضمنا`طبق نقشه برداري اصالحی ارائه شده در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمیزان 0/15 متر 

.مربع کاهش بنا نسبت به سوابق خالف دارند
حالیه متقاضی با توجه به تخلف مجدد صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون 

.ماده 100 را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

63
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 134959 مورخ 99/7/14
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 
، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات ، به استناد تبصره 

2  ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,633,766,400(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  سه میلیون و  

هفتصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 162.08  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/05 1/99/37100 بدوي دیلمان 
چهار راه 
شهید 

بهشتی  
بوستان - 

 16
-زمینهاي 
  فرهنگیان

1-1-10485-8-1-0-0 63
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 238 مورخ 1395/12/28 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 
351360 مورخ 1398/04/29 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی  با زیر بناي کل 

662.42 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 0.05 مترمربع -
کاهش بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 3.21 مترمربع ( هر طبقه 1.07 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 129.01 مترمربع -
 

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 31.65 مترمربع (  -
هر طبقه 10.55 مترمربع )

کاهش زیر شیروانی به سطح 3.36 مترمربع -
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 1.42 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز رعایت شده و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.06% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

64.64%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

63
8

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 134961 مورخ 99/7/14 
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 پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 5,340,229(پنج میلیون و  سیصد و  چهل هزار و  دویست و  بیست و  نه)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 175.81  0.1
 

303750  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37102 بدوي بلوار شهید  
انصاري  - 
کوي امام 

رضا- کوچه 
 قائم

1-1-10546-63-1-0-0 63
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 میگردد .

جریمه 25  1
 

303750  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/05 1/99/37102 بدوي بلوار شهید  
انصاري  - 
کوي امام 

رضا- کوچه 

1-1-10546-63-1-0-0 63
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت 200 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکبا بخانه دوبلکس در محل موجود می باشد. مجوزي 

.از بابت ساخت ارائه نشده است
.قدمت ساخت با توجه به فیش برق ارائه شده سال 1384 می باشد

.به استناد خط پروژه 11 مورخ 1399/04/17 ، فاقد عقب نشینی می باشد
.کل اعیان داخل  تراکم می باشد

(( همکف به مساحت 122.60 مترمربع بنا مفید و 12.76 مترمربع سایبان داخل تراکم ))  (( 
 نیم طبقه به مساحت 40.45 مترمربع بناي  مفید داخل تراکم ))

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
الزم به ذکر است که  زمینی به مساحت 23.73 مترمربع از حد شمال در تصرفت متقاضی 

.می باشد که به استناد خط پروژه فوق الذکر فاقد عقب نشینی می باشد
به استناد گزارش کارشناس واحد خط پروژه  ( کاربري  ملک مورد نظر به تفکیک بر اساس 
.طرح قدیم :   اموزشی = 184/07 مترمربع   و   تجاري متمرکز = 15/96 مترمربع  ) می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر 

میگردد .

جریمه 25  2
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/05 1/99/37104 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
خ عرفان خ 

توسل 
روبروي 

امالك آواي 
 خزر

1-1-10397-2510-1-0-0 640

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 144781 مورخ 99/7/28 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 475.600.000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 95,120,000(نود و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 30.41  0
 

1800000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37104 تجدید 
نظر

جاده انزلی 
خ عرفان خ 

توسل 
روبروي 

امالك آواي 
 خزر

1-1-10397-2510-1-0-0 640

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه بصورت تمامیت سرقفل و مالکیت 
یکباب مغازه فاقد مجوز طبق نقشه ارائه شده توسط متقاضی ، بسطح 20.47 مترمربع  و 

داراي بالکن بسطح  9.94 مترمربع بر روي عرصه کل فاقد سند طبق فروشنامه بسطح 87 
مترمربع

که در خصوص احداث اعیان داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره  
1/99/37104 مورخ 1399/08/05 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد و پس از آن خالف 

.جدیدي تاکنون مشاهده نگردید
 . باستناد خط پروژه 11-99/05/19 فاقد عقب نشینی در معبر 12 متریست

حالیه برابر نامه شرکت آب و فاضالب به شماره ص/99/101/14524 مورخ  1399/12/12مبنی 
.بر نصب انشعاب آب بطول 6 مترخاکی بعرض 0.4 متربعمق 0.50 متر را دارند

.مراتب جهت هرگونه دستور بحضور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 

نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 111896 مورخ 99/6/17 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 

، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5  برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 6,921,850(شش میلیون و  نهصد و  بیست و  یک هزار و  هشتصد و  پنجاه)  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 106.49  0.5
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 1/99/37109 تجدید 
نظر

گلزاران 
خیابان گل 

سرخ انتهاي 
کوچه

1-2-10751-4-1-0-0 641

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,158,057,600(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  پنجاه و  هفت 

هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 172.33  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37116 بدوي سعدي 10  
متري 

داریوش 
مرادي

1-2-10346-60-1-0-0 64
2

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/56مورخ 
1398/03/28بصورت  پنج طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  در پنج  واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 29.10متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم بسطح حدود  98.82 متر مربع (هر طبقه 32.94 متر  -2

مربع )
 اضافه بنا در طبقه  چهارم  بسطح حدود  31.93 متر مربع -3
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  12.48  متر مربع-4
 تعداد واحدهاي مسکونی سه واحد افزایش یافته است -5

 فضاي سبز اجرا نشده است فضاي باز رعایت نمی گردد -10
الزم به توضییح است با توجه به افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 8 واحد .

پارکینگهاي شماره 5 و 6با هم در تزاحمند و مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشند 
پارکینگهاي شماره 1و 9 به یک واحد اختصاص یابد همچنین برابر نقشه هاي  زمان صدور 
پروانه  پارك حاشیه اي داشتند که وضع موجود پارك حاشیه اي رعایت می گردد  کسري 
پارکینگ ندارد سطح اشغال مجاز 70.98% سطح اشغال اجرائی 77.80% درخواست گواهی 

.عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 124088  مورخ 1399.07.01  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 952.190.000  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 

190,438,000(یکصد و  نود میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت هزار ) ریال محکوم و 
اعالم می نماید.  

جریمه 141.63  0
 

1200000  , 1387 دیوار گذاري 1399/08/11 1/99/37120 تجدید 
نظر

ج انزلی -  
بعد از دیوار 

فرودگاه  
سنگ بري 

 مارلیک

1-1-10398-41-1-0-0 64
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت سه دانگ مشاع ازششدانگ یکقطعه زمین فاقد مساحت 
که برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی عرصه درخواستی افرازي بسطح 862.71

..مترمربع از کل ملک حدودآ بسطح 2000مترمربع براساس حدود ابعاد سند رادارند
ملک مذکور بصورت کارگاه و فروش محصوالت سنگ بري با شماره پروانه کسب 813/24 

مورخ 71/02/06 وبالمانع 1/33/11205 مورخ72/11/04  داراي کارگاه سنگ بري بسطح 
399.95مترمربع و دفترکار بسطح 47.43مترمربع (با قدمت سال71)  بوده که مالک نسبت 
به افزایش بنا درمحوطه بصورت دفتر فروش با سازه بلوکی و سایبان ,و قسمتی از ملک بدو 

:.قسمت با دیوارگذاري بشرح ذیل نموده است
دفترفروش بسطح بمساحت 107.86 مترمربع با مصالح بلوکی  (با قدمت سال87 و فاقد -

مجوز)
سایبان متصل به سوله بسطح 29.77 مترمربع با سازه فلزي (با قدمت سال87 و فاقد  -

مجوز)
 دیوارگذاري بطول 4متر جهت مجزا نمودن ملک بدو قسمت-

با توجه به قرارگیري دو واحد پارکینگ در زیرسقف رعایت پارکینگ تجاري براساس -
..ضوابط سال طرح تفصیلی میگردد

ضمنآ جهت  تعیین مقدار عقب نشینی با توجه به خارج محدوده قانونی وفاقد کاربري 
ودرمحدوده شهري درصورت نیاز به تهیه خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري 

...میباشد
 .مراتب جهت درخواست موقعیت مکانی و صدور دستور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-139371 مورخ 99.07.21 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 ، بمبلغ 1,113,120(یک میلیون و  
یکصد و  سیزده هزار و  یکصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می نماید.  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 123.68  0.1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 1/99/37127 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
(فخب) 
کوچه 16

1-1-10650-5-1-0-0 64
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe امکان ارائه شده یک باب خانه یک اشکوبه بدون مجوز در یک واحد مسکونی مشتمل بر 
سرویس و انباري و بارانداز جهت تامین پارکینگ بسطح اعیان 123.68 مترمربع و داراي 

سند  بسطح عرصه  178.30 مترمربع و برابر نقشه ارائه شده مساحت عرصه 179.79 
مترمربع می باشد .قدمت بناي مذکور سال 1373 و مصالح بکار رفته بلوکی می باشد رعایت 

پارکینگ  می گردد .مجموع بناهاي مذکور در حد تراکم است .  باستناد خط پروژه 
12-97/12/13 بسطح 12.15 مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد که در 

9.16 مترمربع آن اعیان واقع گردیده است . ضمنا قبال بصورت غیابی به کمیسیون ماده صد 
. ارجاع شده و برابر تصمیم کمیسیون به پیوست مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
144220 مورخ 1399.07.28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.200.000 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 1,040,000(یک میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 10.4  0
 

55000  , 1360 تبدیل غیر مجاز 1399/08/06 1/99/37128 بدوي کوي 
حسینی-نب

ش کوچه 
50

1-1-10687-6-1-0-0 64
5

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي مورد نظر 
در سالهاي 1360 احداث گردیده ، لذا نظر به قدمت بنا و با ستناد دستور العمل شماره 
34/3/1/8616 مورخ 1371.04.28 وزارت کشور ،  موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 

کمیسیون را نداشته و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 70.4  0
 

55000  , 1360 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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

41.  0
 

55000  , 1360 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب  خانه ویکباب مغازه نسقی قدیمی 
 که مغازه فعال` فاقد فعالیت شغلی است وبمساحت  عرصه  حدود 90 مترمربع که

درخصوص اعیان بسطح حدود 60 مترمربع ویکباب مغازه حدود 10/4 مترمربع بانوع مصالح 
بنایی وبا قدمت سال 1360 فاقد مدارك وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ   می 

 . باشد
ضمنا` برابر خط پروژه شماره 12 مورخه 99/5/9 خیابان بصورت 14 متري وتا ارائه سند 

 . مالکیت بسطح حدود 0/41 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد
سطح اشغال مجاز 75% مورد استفاده 87/58 % واز کل بنا بسطح 3/2 مترمربع مازاد 

 برتراکم وبسطح 67/2 مترمربع درحد تراکم می باشد
 . حالیه درخواست پاسخ استعالم  موقعیت مکانی  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

64
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.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/08/19 1/99/37138 بدوي گلسار 
-خیابان 

استاد معین 
-کوچه 34 

-انتهاي 
کوچه سمت 

 راست

1-1-10402-1502-1-0-0 64
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف 
را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 633,528,000(ششصد و  سی و  سه میلیون و  

پانصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 62.85  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/298 مورخ 
1398/10/15 بصورت چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی در دو  واحد 
مسکونی (طبقات اول و دوم دوبلکسی  و طبقات سوم و چهارم دوبلکسی) با زیربناي 

544.98 متر مربع  صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 11.13 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی چهارم  بسطح حدود  44.52 متر مربع (هر طبقه 11.13 ) -2

 اضافه بنا در زیر شیروانی  بسطح حدود  7.20متر مربع -3
 تعداد واحد هاي مسکونی دو واحد افزایش یافته است رعایت پارکینگ می گردد -4

 فضاي سبز اجرا نشده است  داراي کسري فضاي باز می باشد -10
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند سطح اشغال مصوب 78.96% سطح اشغال اجرائی  

.84.30% مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

64
6

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 بنا در همکف و طبقات اول تا سوم راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 421,075,200(چهارصد و  بیست و  یک میلیون و  هفتاد 

و  پنج هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 62.66  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37139 بدوي رشتیان  
بلوار رجائی 

بن بست 
پیروز2

1-2-10120-169-1-0-0 64
7

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 756,016,800(هفتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  شانزده هزار و  هشتصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 81.82  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/503 مورخ  97/12/28 با زیر بناي کل  707.69 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بنا در همکف به سطح 10.34 مترمربع که سطح اشغال مجاز زمان پروانه 71.01  -1
.درصد بوده وسطح اشغال مورد استفاده 79.67درصد می باشد

افزایش بنا در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 52.32 مترمربع ( هر طبقه 17.44 متر  -2
مربع)

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 81.82 متر مربع -3
افزایش در زیر شیروانی بسطح 2.48 مترمربع  -4

رعایت پارکینگ می گردد -5
.فضاي سبز و فضاي باز رعایت نمی گردد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

با توجه به بررسی به عمل امده در ردیف 4 گزارش داراي افزایش در زیر شیروانی  ***
بسطح 2.48 متر مربع بوده که اشتباها در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد کاهش قید 
گردیده است و داراي اضافه بناي یکدست ساز در زیر شیروانی بسطح 2.48 متر مربع می 

.باشد

64
7

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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 4,197,211,200(چهار میلیارد و  یکصد و  نود و  هفت میلیون و  

دویست و  یازده هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 416.39  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 1/99/37147 بدوي گلسار بلوار 
گیالن 151

-جنب 
ساختمان 

کیمیا

1-1-10155-25-1-0-0 64
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 117 مورخ 98/05/16
 به صورت 6 طبقه روي پیلوت  بانضمام انباري در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی با زیر 

بناي 1487/05 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث 
بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف هفتم بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 60/23 درصد ---------- مورد استفاده  82/41 درصد -
اضافه بنا در همکف بمساحت  62/81 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  ششم جمعاً بمساحت 353/58 مترمربع  (هر طبقه  58/93  -
مترمربع)

با توجه  به مساحت واحد و نیاز به دو پارکینگ براي هر واحد-
جهت  یکی از واحد ها یک پارکینگ تامین شده لذا مشمول یکواحد کسري پارکینگ 

.میگردد
طبقه زیرشیروانی تا این مرحله اجرا نگردیده

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

64
8

 در خصوص احداث بنا در طبقات دوم و باالتر (مابقی تخلفات ) با توجه به  عدم 
رسیدگی  تخلفات در مقام بدوي ،.موضوع قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون  
تجدیدنظر را ندارد. لذا باید در قالب پرونده بدوي جدید جهت اتخاذ تصمیم به 

کمیسیون ارسال گردد.

ردتخلف 304.06  0
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/17 1/99/37148 تجدید 
نظر

خیابان امام 
رضا - 
خیابان 

محراب - 
کوچه 
توحید

1-1-10398-8-1-0-0 64
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه گردیده بصورت یکباب ساختمان نسقی بدون مجوز و  بصورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت در سه واحد مسکونی و در مرحله اجراء سقف و اسکلت طبقه سوم  با مصالح 
بتن آرمه  با مساحت کلی اعیان 580.19  مترمربع بر روي عرصه با مساحت 160 مترمربع 

. احداث گردیده است
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1398/08/27 ، عقب نشینی به مساحت 17.52 مترمربع از بر 

.کوچه 10 متري در محل رعایت شده است
:حالیه با توجه به نقشه هاي اجرائی ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

. داخل تراکم در همکف به مساحت 112 مترمربع -1
. خارج تراکم در همکف به مساحت 26.07 مرمربع -2
. داخل تراکم در طبقات به مساحت 128 مترمربع -3

. خارج تراکم در طبقات  به مساحت 314.12 مترمربع -4
.تا این مرحله باتوجه به نقشه هاي اجرائی ارئه شده ، کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 618,206,400(ششصد و  هجده میلیون و  دویست و  شش هزار و  
چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.33  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/20 1/99/37151 بدوي اسماعیل 
آباد کوچه 

نهم

1-1-10260-200-1-0-0 650

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 163 مورخ 
1399/05/14 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 551.20 

مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و 
. با پوشش 100%  اقدام به احداث نموده است

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت همکف و اول  می باشد و تا این مرحله با توجه به 
:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 78.88% ---------- مورد استفاده 100 -
اضافه بنا در همکف به سطح  29.72 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 29.72 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.35 مترمربع و در طبقه  -
اول بسطح 1.54 مترمربع با توجه به نقشه برداري ارائه شده ضمنا` عرض مفید راه پله در 

. هرطرف 1.10متر است
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست  گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

650

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 میگردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/11 1/99/37167 بدوي خیابان 
شمسی پور 
- میدان  
هاشمی - 

خیابان 
  بعثت

1-2-10241-52-1-0-0 651

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 147525 مورخ 99/8/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 9/027/000/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 

راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,805,400,000(یک میلیارد و 
 هشتصد و  پنج میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید .

جریمه 58.05  0
 

3360000  , 1398 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 436,060,800(چهارصد و  سی و  شش میلیون و  شصت هزار و  هشتصد)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 57.68  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/37167 بدوي خیابان 
شمسی پور 
- میدان  
هاشمی - 

خیابان بعث

1-2-10241-52-1-0-0 651

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی تجاري- 
مسکونی به شماره 1/97/442  مورخ 1397/12/25 و بصورت 5  طبقه بر روي مغازه به انضمام 

 زیرشیروانی( انباري) در 9  واحد مسکونی
و دو باب مغازه بالکن دار  برروي زیر زمین و به مساحت کلی 1914.26 مترمربع صادر گردیده 

:است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
. بناي مازاد برتراکم در زیر زمین به مساحت 4.44 مترمربع-1
. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت 7.40 مترمربع -2

.احداث یک باب مغازه دیگر بصورت حذف پارکینگ در همکف به مساحت 16.11 مترمربع-3
. توسعه بالکن تجاري در نیمه طبقه به مساحت 41.94 مترمربع -4

. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به مساحت 26.41 مترمربع -5
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم به مساحت 4.44 مترمربع  -6
. بناي مازاد برتراکم در طبقه سوم  به مساحت 4.44 مترمربع -7
. بناي مازاد برتراکم در طبقه چهارم به مساحت 4.44 مترمربع -8
. بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم به مساحت 4.44 مترمربع-9

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش ان به بناي مفید در اول تا پنجم به مساحت -10
1.56 مترمربع .( طبقه اول به مسات 0.39 مترمربع و طبقات دوم تا پنجم به مساحت 1.28 

مترمربع ( هر طبق 0.32 مترمربع ))
با توجه به تامین 9 واحد پارکینگ مسکونی در همکف و زیر زمین و با توجه به خرید دو   -11
واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي 3 واحد کسري پارکینگ 

.تجاري می باشد
.سطح اشغال زمان صدور پروانه 59.98 %  و سطح اشغال موجود 60.99 % می باشد

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
.1399/08/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

************************************
.عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت به روز رسانی گزارش و صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/26 1/99/37170 بدوي علی آباد-  
مسجد 

هاشمی  سه 
 راه 

 احمدیان

1-2-10153-3-1-0-0 65
2

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 5,406,105,600(پنج میلیارد و  چهارصد و  شش میلیون و  یکصد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 536.32  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/304 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 1114/90 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 69/09 متر مربع-1

 
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 308/2 متر مربع (هر طبقه 77/05 متر مربع )-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 105/90 متر مربع-3
حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 7/04 متر -4

مربع
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/43 متر مربع و -5

طبقات بمساحت 44/70 متر مربع (هر طبقه 8/94 متر مربع)
((عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر))

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 10 واحد-6
با توجه به حذف پارك حاشیه اي (در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین گردیده و وضع  -7
موجود رعایت نمیگردد.) تعداد 3 واحد کسري پارکینگ دارند.(با فرض لحاظ کردن 5 متر 

پارك حاشیه اي ، پارکینگ هاي 1 و 2 و 3 مورد تأیید نمیباشد )
توضیح اینکه با توجه به نامه معاونت شهرسازي و معماري بشماره 171046-1398 مورخ 
1398/09/21 (افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ ، منجر به حذف حداقل پارك 

حاشیه اي مشخص شده در نقشه هاي مبناي صدور پروانه ساختمانی گردد تعداد پارکینگ 
هاي ایجاد شده ، ناشی از افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ ( اعم از موظف ، 

مراجعان یا مازاد بر ضوابط ) را به عنوان فضاي پارکینگ تأمین شده نپذیرفته و عدم رعایت 
ضوابط را به کمیسیون ماده 100 اعالم و تقاضاي اعاده به ضوابط مربوط به تعداد و عرض در 

.پارکینگ ، مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی طرح تفصیلی نمایند
% سطح اشغال مجاز مجاز 55% -سطح اشغال موجود 84/55

بمساحت 138/57 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 67/28 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

************
(طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروز رسانی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش کارشناس شهرداري ، ضمن نقض 
راي بدوي و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی به شماره 5053مورخ 99/1/24ثبت 

دفتر شهرداري مرکز در خصوص احداث بناي بدون مجوز مسکونی   ، با عنایت به 
اینکه سال وقوع تخلف 1361و هنگام احداث بنا در کاربري مسکونی قرار داشته و 
برابر بند یک مصوبه 69/1/24 شوراي عالی معماري و شهرسازي ،  قابلیت طرح و 

بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 70.05  0
 

50000  , 1361 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37172 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
کوچه همت 

روبروي 
علمی 

کاربردي

1-1-10500-2-1-0-0 65
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان  تعرفه شده داراي فروشنامه عادي بصورت یکباب خانه و یک دهنه مغازه که 
مساحت آن برابر فروشنامه عادي 90 متر مربع بوده که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 
عرصه 86.10 متر مربع می باشد و شامل یکباب مغازه بسطح 25.54 متر مربع بصورت تبدیل 

مسکونی به تجاري و یک بابخانه به مساحت 44.51 متر مربع می باشد.درخصوص اعیان 
محوزي ارائه نگردید. بسطح 49.52 متر مربع داخل تراکم و بسطح 20.53 متر مربع خارج از 
تراکم می باشد.  قدمت بنا به استناد تاریخ نصب کنتور برق سال 1361 می باشد. به استناد 

خط پروژه 11 مورخ 98/3/28 بسطح 20.07 متر مربع از عرصه و اعیان در تعریض بوده که از 
این مقدار بسطح 16.81 متر مربع مربوط به اعیان می باشد. مراتب با توجه به نامه شماره 

.253217 مورخ 97/12/25 تقدیم حضور می گردد
بازگشت به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/6/24در خصوص تبدیل مسکونی به  ***

.مغازه بسطح 25.54 متر مربع از مسکونی به مغازه تبدیل یافته است
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 152597 مورخ 99/8/8 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی در 

خصوص کلیه تخلفات در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد جمعا به مبلغ 
6,108,379,200(شش میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار 

و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 605.99  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 1/99/37174 تجدید 
نظر

گلسار خ  
153  

1-1-10150-88-1-0-0 65
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/198 مورخ  98/7/8با زیر بناي کل  1423.7 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
:اسکلت می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 32.99 مترمربع که  سطح اشغال مجاز  -1

.زمان پروانه 61.46 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 75.33 درصد می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 50.27 مترمربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی پنجم جمعاً به سطح 150.96 مترمربع ( هر  -3
طبقه 37.74 متر مربع)

احداث طبقه مازاد بسطح 245.92 متر مربع در طبقه ششم بدون احتساب حفره راه پله -4
توسعه زیر شیروانی بسطح 35.33 متر مربع -5

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 63.07 متر مربع -6
داضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل  -7
آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.22 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح  

6.45 مربع ( هر طبقه 1.29 متر مربع )
احداث راه پله به بام بسطح 20.78 متر مربع -8

 .داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -9
.رعایت پارکینگ می گردد  

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

65
4

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف الی طبقه سوم، باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
1,399,020,000(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  نه میلیون و  بیست هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 166.55  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/17 1/99/37176 تجدید 
نظر

رشتیان   
کوچه42

1-2-10130-19-1-0-0 65
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 124مورخ 
1398/05/20به صورت 4طبقه روي پیلوت در4 واحد مسکونی  با زیربناي کل 675.10

مترمربع بوده
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکت و آجرچینی بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و 

:خارج از عمق 60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
 سطح اشغال  پروانه بمقدار 76/15درصد---- سطح اشغال اجرایی  86/01 درصد-

افزایش بنا در همکف به سطح  31/92 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1تا 4 هرکدام  بسطح  31/92 مترمربع که جمعاً بسطح  127/68 -

مترمربع
احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم بسطح 157/02 مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقه همکف بسطح 1.39مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1تا 4 هرکدام بسطح 1.39 مترمربع جمعاً -

بسطح 5.56 مترمربع
افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد مسکونی - برابر نقشه برداري ارائه شده رعایت -

.پارکینگ میگردد
.زیرشیروانی تا این مرحله اجرا نگردیده

حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند.مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

65
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 824,342,400
(هشتصد و  بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 81.78  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37178 تجدید 
نظر

گلسار، بلوار 
سمیه، خ 

130، انتهاي 
توحید 8

1-1-10470-7-1-0-0 65
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/99/32 مورخ 99/03/07 با زیر بناي کلی 507.5 مترمربع در 3.5 طبقه  و 3 واحد 
صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف ساختمانی به 

:شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 18.65 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 55.95 مترمربع ( هر طبقه 18.65 مترمربع) -2
مازاد بر تراکم ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید به سطح 7.18 مترمربع -3

در همکف و طبقات
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 72.5% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 85.32
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد

65
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در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم مرتضی پور 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 135928  مورخ 

1399.07.15  ارزش سرقفلی به مبلغ 394.350.000  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 78,870,000(هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  
هفتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 35.85  0
 

650000  , 1389 احداث بناي بدون مجوز 1399/08/18 1/99/37180 رسیدگ
ي 

 مجدد

سعدي   
فالحتی

1-2-10316-28-1-0-0 65
7

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه تجاري  باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 51,012,000(پنجاه و  
یک میلیون و  دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.62  4
 

650000  , 1389 توسعه بناي تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی به سطح 70.47 مترمربع که مشتمل بر2 
باب مغازه می باشد. الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع می باشد که از 
بابت 15 مترمربع آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
تجدید نظر ماده صد به شماره 245 مورخ 1378/01/23 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 
باشد و مابه التفاوت آن به سطح 19.62 مترمربع به صورت توسعه می باشد. مغازه دوم به 

سطح 35.85 مترمربع پس از آن احداث گردیده است. اسکلت مغازه ها بلوکی و قدمت آن با 
توجه به فیش برق پیوستی 1389 می باشد. برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1397/12/14 به 

سطح 13.74 مترمربع از حد شرق در تعریض معبر 10 متري می باشد. مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

الزم به توضیح است مغازه اول به سطح 34.62 مترمربع متعلق به آقاي یوسف پور صیادي 
که داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1398/05/13 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می 

.باشد
مغازه دوم به سطح 35.85 مترمربع متعلق به آقاي ابراهیم مرتضی پور داراي راي کمیسیون 

.همعرض ماده صد مورخ 1399/08/18 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد

65
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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 1,155,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 175  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/24 1/99/37181 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور پشت 

پمپ بنزین 
سوم

1-2-10488-100-1-0-0 65
8

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
124055 مورخ 99/7/1کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 13/237/000/000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,647,400,000(دو میلیارد و  ششصد و  چهل و  هفت میلیون 
و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   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 661.86  2
 

3300000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین که حالیه 
طی بازدید میدانی یکباب سالن ورزشی  ( بدنسازي) به مساحت اعیان  661.86 مترمربع در 

.محل موجود می باشد که بدون مجوز تاسیس شده است
.مساحت عرصه طبق نقشه برداري 777.04 مترمربع می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 1396/08/13 ثبت در سیستم الین پروژه به مساحت 
تقریبی 548.80 مترمربع از اعیان  حد شرق در تعریض خیابان 35 متري اصالحی و کوچه 8 

.متري اصالحی می باشد و مساحت باقیمانده زمین 228.24 مترمربع می باشد
.کل اعیانات خارج تراکم می باشد. و داراي 7 واحد کسري پارکینگ ورزشی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

65
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در خصوص عقب نشینی در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک  مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.  0
 

219375  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی 1399/08/11 1/99/37185 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور 20 

متري  6 
متري

1-2-10486-6-1-0-0 65
9

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بنابه مساحت 44.67 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 24,498,703(بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  هشت هزار و  هفتصد 

و  سه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 44.67  2.5
 

219375  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe 1حتراماً در اجراي تصمیم شماره 1/98/33599  مورخه 98/11/30 کمیسیون محترم ماده 
صد  مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یکباب سا ختما ن مسکونی  دوبلکسی می 

  باشد که براي آن پروانه نسقی به شماره 501
مورخه 75/2/28  همکف بصورت مسکونی بازیربناي 44/59 متر مربع و پارکینگ بمساحت 

32/76متر مربع و نیم طبقه بمساحت 37/08  متر مربع  در یکواحد مسکونی وبا مجموع 
زیربناي 114/43  مترمربع صادرگردیده وبا

توجه به اینکه تاکنون تمدید نگردیده  وگواهی پایانکار  دریافت ننموده فاقد اعتبار می  
باشد   وبرابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به زیربناي پروانه صادره بسطح 44/67  مترمربع 

 افزایش بناي مازاد برتراکم دارند وبراي یکواحد
مسکونی رعایت یکواحد پارکینگ میگردد اما درخصوص عقب نشینی نیاز به خط پروژه 

وانعکاس ملک برروي آن می باشد .  همچنین بصورت غیابی داراي گزارش در واحد خالف 
بوده که برابر صورتجلسه مورخه 98/9/23 کمیسیون

 .  محترم ماده صد با توجه به عدم پیگیري مالک محکوم به تخریب بنا گردیده 
*********************************************************

***********************
احتراما` براساس خط پروژه شماره 12  مورخه 99/7/27 کوچه بصورت بن بست 6  متري 

 . وبسطح 0/9 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد

65
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 620,000,000
(ششصد و  بیست میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/12 1/99/37190 تجدید 
نظر

طالقانی 
بلوار معلم  

اصالت

1-2-10053-27-1-0-0 660

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
73,459,200(هفتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 38.26  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

ضمنا در خصوص 2 باب کسري پارکینگ مسکونی ، با توجه به گزارش کارشناس 
شهرداري و جریمه سایبان ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع 2 باب کسري پارکینگ 

منتفی میگردد .

ردتخلف 50  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 2,601,280,000(دو 
میلیارد و  ششصد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال در این بند عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 52.69  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37190 تجدید 
نظر

طالقانی 
بلوار معلم  

اصالت

1-2-10053-27-1-0-0 660

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 249 مورخ 1380/06/07 و گواهی پایانکار به شماره 40545 مورخ 

1384/02/10به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی به همراه مغازه داراي بالکن با زیر 
بناي 761.12 مترمربع  صادر گردیده است. حالیه متقاضی پس از دریافت پایانکار اقدام به 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل نمودند
توسعه مغازه با توجه به تبدیل 2 پارکینگ در همکف به سطح 25.59 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 27.1 مترمربع -
احداث سایبان فلزي در حیاط مشاعی جهت تامین 2 عدد پارکینگ به سطح 38.26  -

مترمربع
برابر ضوابط روز داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري و 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی  -

.می باشد که در صورت ابقاي سایبان 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد
 .درخواست پرداخت خالفی آن را دارند

ضمناً مساحتهاي اعالم شده مطابق با نظریه کارشناس رسمی دادگستري می باشد. مراتب 
جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 82530 مورخ 1399/05/08 و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 

افزایش بنا در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان  
جریمه بمبلغ 1,067,875,200(یک میلیارد و  شصت و  هفت میلیون و  هشتصد و  

هفتاد و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 105.94  3
 

3360000  , 1397
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37192 تجدید 
نظر

گلسار خ  
126  
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 405 مورخ 92/12/19
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  457.80 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و دو واحد در حال بهره برداریست و برابر نقشه برداري 
: ارائه شده داراي مغایرت نسبت به پروانه بشرح ذیل می باشد

%سطح اشغال مجاز57.95% ---------- مورد استفاده 68 -
اضافه بنا در همکف به سطح 15.07 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 60.28 مترمربع ( هر طبقه  15.07مترمربع  -
(

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از سه به 4 واحد که با توجه به عدم تامین پارکینگ  -
.بدون مزاحم تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 9.58 مترمربع و در  -
مجموع طبقات 1تا 4  بسطح 13.04مترمربع (هر طبقه 3.26 مترمربع )ضمنا عرض راه پله در 

. هر طرف یک متر است
 توسعه ي راه پله تا بام بسطح 7.97 مترمربع -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
ضمنا قبال داراي گزارش غیابی به کمیسیون ماده صد بوده که برابر تصمیم اعضاي کمیسیون 

.مراتب  جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
برابر راي کمیسیون ماده صد از بابت اضافه بنا داراي راي جریمه و از بابت احداث سایبان و 

 افزایش تعداد واحد راي بر اعاده به وضع سابق تبدیل تعداد  واحد محکوم گردیده اند
حالیه مالک راسا نسبت به تخریب سایبان  و کاهش واحد ها از 4 به 3 واحد  اقدام نموده  و 

 . بر این اساس کسري پارکینگ مطابق راي کمیسیون منتفی است
 . تقاضاي مختومه نمودن پرونده خالف را دارند

 . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 77276 مورخ 99/5/1 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5/045/425/000 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 1,009,085,000(یک میلیارد و  نه میلیون و  

هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 132.85  0
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37194 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل فاز 

دوم معلم - 
خ 16 متري  
نبوت ولی 

 عصر شرقی

1-2-10337-67-1-0-0 66
2

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 465,000,000(چهارصد و  شصت و 
 پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1394 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق نقشه برداري ارائه شده ، بصورت یک واحد تجاري راه جدا (بسطح 
66.43 مترمربع ) روي دو باب مغازه (بسطح 64.47 مترمربع ) و راه پله دسترسی به طبقه 
اول بسطح 1.95 مترمربع ، با اسکلت بتنی و قدمت سال 1396 و بصورت خالفساز بر روي 

عرصه فاقد سند  بسطح 68.22 مترمربع می باشد برابر ضوابط مازاد بر تراکم بوده و سه باب 
کسري پارکینگ تجاري دارد . باستناد خط پروژه 13 مورخ 97/05/08 بسطح 2.10 مترمربع 
در تعریض شارع 16 متري قرار دارد که در آن اعیان مغازه واقع گردیده است . ضمنا قبال با 
شماره درخواست مذکور بصورت غیابی و بدلیل عدم حضور و پیگیري ، راي تخریب توسط 

 . کمیسیون ماده صد صادر گردیده است
برابر اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف سال 1394 بوده که بدینوسیله 

اصالح گردید . مراتب در پاسخ به نامه 101632-99/06/02 کمیسیون ماده صد و صدور 
 . دستورات بعدي تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات در همکف و طبقات ،  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 

بمبلغ 835,329,600(هشتصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  نه هزار و  
ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 82.87  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/08/12 1/99/37195 تجدید 
نظر

بلوارش  
انصاري 

راهنمایی و 
رانندگی 

انتهاي ك 
استاد معین

1-1-10399-27-1-0-0 66
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/96/417مورخ 
96/12/28 به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي 585.50 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
. درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده است

در مرحله اجراي اسکلت سقف و اجراي ستونهاي طبقه 4  داراي سابقه گزارش تخلف و راي 
. اعاده از کمیسیون ماده صد می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاریست  و  با توجه به نقشه برداري ارائه شده  کلیه 
 : تخلفات بشرح ذیل اصالح می گردد

سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله 60.68% ----------------- مورد استفاده  -
70.39% 

اضافه بنا در همکف به سطح  16.88 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح   50.64 مترمربع ( هر طبقه  16.88   -

مترمربع )
افزایش بنا در طبقه 4 به کسر راه پله داخلی  برابر ضوابط جاري بسطح 7.61 مترمربع  -

(دوبلکس با طبقه سوم )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح  2.24  -

مترمربع (هر طبقه 0.56 مترمربع) ضمنا` عرض موجود راه پله در هر طرف حداقل 1.10 می 
 . باشد

. کاهش واحد هاي مسکونی  از 4 به سه واحد که رعایت پارکینگ می گردد -
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 17.72 مترمربع ضمنا بسطح 5.50 مترمربع بناي مازاد بر  -

. تراکم بدلیل افزایش مساحت یک باب انباري در زیرشیروانی دارند
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

مراتب با توجه به درخواست متقاضی  مبنی بر عدم ابالغ راي  به ایشان و اعتراض به متراژ 
.اضافه بنا جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 

6,120,000(شش میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 51  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37199 تجدید 
نظر

بلوار استاد 
معین کوچه 

هفدهم 
روبروي 

کوچه گل 
سرخ

1-1-10185-154-1-0-0 66
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و احداث طبقه مازاد اول با توجه به نظریه 

کارشناسی رسمی بشماره 144137 مورخ 99/07/27مبنی بر تایید استحکام بناي 
مورد نظر، با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي مقدار بناي خارج از 

تراکم، بمبلغ 73,800,000(هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41  1.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 102 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز به صورت 2 طبقه در یک واحد مسکونی ( دوبلکس ) 
با زیربناي کل 171 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است از بابت احداث بناي مسکونی در 

همکف به سطح 79 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي سوابق در واحد جلوگیري از 
تخلفات ساختمانی و صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخ 1387/06/18 مبنی بر جزاي 

نقدي می باشد. حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 
:شرح ذیل می باشد

 اضافه بناي خارج تراکم در همکف به سطح 19 مترمربع -
احداث بنا در طبقه اول به سطح 73 مترمربع  ( که از این مقدار به سطح 5 مترمربع به  -

صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )( 51 مترمربع در حد تراکم و 17 مترمربع 
خارج تراکم )

.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که قبالً توسط مالک پرداخت گردیده است
.عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت که عرض آن بین 1.25 متر تا 1.40 متر متغیر می باشد

%سطح اشغال مجاز 70% ................. مورد استفاده 96.08
برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/07/24 به سطح 0.22 مترمربع از عرصه که در آن 

.اعیان واقع شده در تعریض معبر 10 متري حد جنوب می باشد
الزم به توضیح است که براي ملک فوق به شماره درخواست 339671 بر روي کد نوسازي 

15-10184-1-1 راي کمیسیون بدوي به شماره 1/98/32323 مورخ 1398/08/01 به صورت 
غیابی صادر گردیده که با توجه به مدارك ارائه شده توسط متقاضی ، گزارش به صورت فوق 

.اصالح گردیده است
******************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 35393 مورخ 1399/04/23 الزم به 
: توضیح است

اضافه بناي همکف در نقشه مشخص گردید. ( قبالً حیاط بوده و بعد تبدیل به مسکونی -
شده )

ملک فوق ( همکف و اول ) به صورت یک واحد دوبلکسی با متراژ  171 مترمربع ( کمتر از  -
180 مترمربع ) بوده و نیاز به یک پارکینگ می باشد و با توجه به داشتن سوابق پرداخت 

.کسري پارکینگ ، در نتیجه کسري پارکینگ جدید ندارد
متر عرض حیاط خلوت رعایت نشده و داراي پنجره به سمت پالك مجاور می باشد.  2 -

ضمناً پالك مجاور در حال حاضر به صورت زمین بایر می باشد. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره 8854 مورخ 98/01/26مبنی بر تایید استحکام بناي 

مورد نظرو عدم احراز ضرورت قلع ضمن نقض آراء بدوي و تجدید نظر،مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري براي مقدار بناي در حد تراکم ،حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 4,553,245(چهار میلیون و  پانصد و  
پنجاه و  سه هزار و  دویست و  چهل و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 138.37  0.1
 

329063  , 1384 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37200 رسیدگ
ي 

 مجدد

انتهاي   
حسین آباد 
ك نبوت 6

1-2-10692-1-1-0-0 66
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر سند مالکیت بصورت یک قطعه زمین بمساحت عرصه 
154/40 مترمربع که بروي آن ساختمان بدون مجوز ویالئی دوبلکس با زیربناي 138/37متر 
مربع با اسکلت بلوکی شناژي و قدمت سال  1376 احداث گردیده است.مطابق نقشه هاي 

ارائه شده رعایت پارکینگ برابر ضوابط جاري میگردد. باستناد خط پروژه شماره 13 مورخه 
99/07/15 بسطح 9/75 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري حد غرب واقع گردیده 
است .توضیح اینکه این حد در سند از قلم افتادگی دارد. حالیه تقاضاي ارسال پرونده به 

.کمیسیون ماده صد دارند. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
 پوشش بنا 65/98 درصد---- کل بنا داخل تراکم

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه باینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در 
منطقه غیر تجاري دائر گردیده ، لذا با اصالح دادنامه بدوي از تخریب به اعاده به وضع 

سابق مستندا به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها ظرف مدت 2 ماه از 
ابالغ به مالک از سوي شهرداري نسبت به تعطیلی محل کسب راي صادر و اعالم می 

نماید .

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

251.15  0
 

445500  , 1384 تبدیل غیر مجاز 1399/08/12 1/99/37201 تجدید 
نظر

قلی پور فا ز 
5 جنب 

دبیر ستا ن 
 میثم

1-2-10159-2-1-0-0 66
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 375 مورخ 
76/09/23 و گواهی پایانکار به شماره 18831 مورخ 84/02/01 بصورت3 طبقه بر روي پیلوت 
در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 521.45 مترمربع میباشد، ساختمان از سال 84 تحت عنوان 
آموزشگاه هدف مورد بهره برداري قرار می گیرد واحد هاي طبقات اول و سوم از ابتدا خالی 
از سکنه و فاقد فعالیت بوده و واحدهاي طبقه دوم و کلیه مشاعات به صورت تجاري در حال 
بهره برداري میباشد.از بابت تبدیل بنا به تجاري، کمیسیون ماده صد راي به تعطیلی محل 

.کسب صادر نموده است
تابلوها جمع آوري شده است . لیکن کماکان در حال فعالیت به صورت آموزشگاه رانندگی 

.بوده و راي اجرا نگردیده است
مجدد طی بازدید به عمل آمده بهمراه معاونت محترم مالک اقدام به جمع آوري و اجراي 

.حکم نموده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

66
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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 1/5برابر 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/12 1/99/37205 بدوي انتهاي کوي 
حسینی- 

سه راه 
یزدانی-کو

چه گل 
محمدي- 

فرعی دوم- 
انتهاي 

فرعی-آخري
ن خانه 

سمت چپ

1-1-10660-57-1-0-0 66
7

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري 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 150455مورخ 
99/8/6و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 10,360,140(ده میلیون و  
سیصد و  شصت هزار و  یکصد و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 101.57  0.1
 

1020000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 6,487,200(شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.18  2
 

1020000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري وضعیت موجود بصورت 
یک قطعه زمین نسقی به مساحت 145.10 مترمربع و داراي اعیان بدون مجوز به مساحت 

.104.75 مترمربع با قدمت سال جاري می باشد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/05/16 ،فاقد عقب نشینی می باشد

.سطح اشغال مجاز 70 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 72.19 درصد می باشد
.داخل تراکم 101.57 مترمربع و خارج تراکم 3.18 مترمربع می باشد

.یک واحد  کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

66
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با توجه به بازدید اعضاي کمیسیون از ملک و محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف(سایبان 

جهت تامین پارکینگ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 139,189,800
(یکصد و  سی و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.03  3
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37209 بدوي بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 66
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبال` بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26784 مورخ 1397/08/26 و پرونده  

.مختومه میباشند
: همچنین بابت

اضافه بناي همزمانساز در زیرزمین بمساحت 0/68 متر مربع ******
کاهش بنا در همکف با احتساب فضاي رمپ بمساحت 10/14 متر مربع ******

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 27/22 متر مربع (هر طبقه 13/61 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 172/78 متر مربع (هر طبقه 86/39 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 113/66 متر مربع (بمساحت 27/27 بدلیل عدم  ******

رعایت عقب سازي)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 26/24 متر مربع ******

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 39/91 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 26/24 متر مربع از آن در قسمت توسعه بنا 

لحاظ گردیده است.(مساحت باقیمانده 13/67 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 538/79 متر مربع بدلیل استفاده از سقف  ******

تراکم اعطایی
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 25 واحد به 29 واحد مسکونی ******

 و تعداد یکواحد کسري پارکینگ
 داراي رأي بدوي بشماره 1/98/29707 مورخ 1398/05/08 و

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 38/03 متر مربع بصورت احداث سایبان در محوطه /***
 جهت تأمین پارکینگ

اضافه بنا در همکف بمساحت 61/53 متر مربع (قسمتی بصورت احداث نگهبانی در  /***
حیاط جنوبی بمساحت 29/26 متر مربع - بمساحت 32/27 متر مربع بصورت احداث راه پله 
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در حیاط)
توضیح اینکه مساحت طبقات بمیزان 0/05 متر مربع و زیرشیروانی بمیزان 1/13 متر مربع 

.کاهش یافته است
%سطح اشغال مجاز در زیرزمین (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 68/88

%سطح اشغال مجاز در همکف (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 69/90
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36037 مورخ 1399/06/05 (بابت احداث 

سایبان در محوطه بمساحت 38/03 متر مربع مبنی بر قلع بنا و باقی موارد محکوم به 
.جریمه) میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به برچیدن سربندي سایبان در محوطه 
.نموده اند

**************
حالیه طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک مجددا` اقدام به احداث سایبان در محوطه بمساحت 

.38/03 متر مربع (زیرزمین) جهت تأمین پارکینگ نموده اند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 927,582,000(نهصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 99.74  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 1/99/37210 بدوي پستک 
نبوت 37

کوچه 
پاییزان

1-1-10402-836-1-0-0 66
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي سابقه گزارش بشرح ذیل می باشد
فروشنامه عادي و بصورت ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي میلگرد گذاري 

فنداسیون و همچنین داراي پروانه از بخشداري بشماره 8039/1/1/3550 مورخ 1392/10/17 
، بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی  میباشند

برابر نامه شماره 6140-97/12/19از بخشداري به پیوست ، اصالت آن تایید شده است  . در 
وضع موجود زیربنا نسبت به پروانه کاهش یافته  وفعال خالفی مشاهده نشد . پس از گزارش 

. فوق تا این مرحله گواهی عدم خالف با زیربناي 250.65 مترمربع اخذ نموده اند
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*****************
حال با توجه به پیشرفت عملیات در مرحله اتمام و بصورت 2 طبقه روي پیلوت در دو واحد 

: مسکونی با پوشش صد در صد می باشد و داراي مغایرت هاي ذیل می باشد
 %سطح اشغال مجاز 70.16%--------------مورد استفاده 98.57 -

احداث بنا در همکف بسطح 110.20 مترمربع نسبت به نقشه عدم خالف صادره بسطح   -
. 31.87 مترمربع اضافه بنا دارد

احداث بنا در طبقات اول و دوم  مجموعا`بسطح  220.40 مترمربع  نسبت به نقشه عدم  -
. خالف صادره بسطح  مجموع 63.74  مترمربع اضافه بنا دارد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.97 مترمربع و در  -
مجموع طبقات اول و دوم بسطح 1.16 مترمربع (عرض موجود راه پله در هر طرف برابر نقشه 

1.20 تا 1.30 متر است)
احداث راه پله تا بام بسطح 13.77 مترمربع نسبت به نقشه عدم خالف صادره 1.89  -

. مترمربع کاهش دارد
. رعایت 2 پارکینگ براي دو واحد می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
طبق خط پروژه موجود در سیستم بشماره  11- 99/06/12 مساحت عرصه 130.55 مترمربع 
بوده و در وضع موجود طبق خط پروژه مذکور ، رعایت عقب نشینی از حد جنوب گردیده و 

. حد شرق در وضع موجود متصل به کوچه بوده  و فاقد خط پروژه است
ضمنا  طبق خط پروژه فوق قسمتی از عرصه درحد غرب با پالك  همجوار تداخل دارد و 

باقیمانده عرصه 107.25 مترمربع می باشد  در حالی که طبق نقشه برداري ارائه شده توسط 
متقاضی مساحت عرصه 111.80 مترمربع با پوشش صد در صد بنا بوده که با خط پروژه 
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. ارسالی مغایرت دارد و نیاز به بررسی مجدد خط پروژه است
. حالیه تقاضاي استعالم موقعیت مکانی را دارند . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

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 152573 مورخ 99/8/8 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 877,632,000(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار )  
ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 130.6  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/17 1/99/37213 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی کمر 

بندي 45 
متري 10 

متري

1-2-10230-22-1-0-0 670

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 152573 مورخ 99/8/8 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 3/952/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و 

شهرداري و عدم اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

790,400,000(هفتصد و  نود میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید .

جریمه 19.76  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/505 مورخ 1397/12/28به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 633.7 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل
اضافه بنا در همکف به سطح 1.38 مترمربع -

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 19.76 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.14 مترمربع ( هر طبقه 1.38 مترمربع ) -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 122.75  -
 مترمربع

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی، به سطح 2.33  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است

%سطح اشغال مجاز پروانه  77.7% ...................... سطح اشغال استفاده شده 78.47
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد 

.مورخ 1399/08/17مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
****************************************

حال عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده  
:داراي مغایرتهاي همزمانساز به شرح ذیل می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.93  -
مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.31 مترمربع )

 اضافه بنا در طبقه چهارم  به سطح 2.09 مترمربع -
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 67,500,000(شصت و  هفت 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/17 1/99/37214 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
روبروي 
ساپیا  خ 
عرفان  
باالتر از 

تاالر زند  خ 
شهید 
پرستو  
روبروي 

امالك آواي 
خزر

1-1-10396-903-1-0-0 671

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 152223 مورخ 99/8/8 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 554/200/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 110,840,000(یکصد و  ده 

میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 23.14  0
 

1800000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه بصورت تمامیت سرقفل و مالکیت 
 یک باب مغازه فاقد مجوز بسطح 16.14 مترمربع  و داراي بالکن

بسطح حدود 7 مترمربع طبق اظهارات مالک بر روي عرصه کل فاقد سند طبق فروشنامه 
. بسطح 87 مترمربع داراي فعالیت شغلی کتابفروشی بوده و یک باب کسري پارکینگ دارد
باستناد قبض برق ارائه شده با قدمت سال 1396 و مصالح بلوکی که فعال توسط شهرداري 

پلمپ شده و جهت تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک روي خط پروژه می 
. باشد

ضمنا با توجه به اینکه امکان ورود به مغازه مقدور نشده جهت بررسی بالکن تجاري نیاز به 
. بازدید از داخل مغازه و ارائه نقشه توسط متقاضی می باشد

باستناد خط پروژه 11-99/05/12 به پیوست ملک فاقد عقب نشینی در معبر 12 متري است  . 
.  مراتب جهت صدور دستورات بعد تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 14/69  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 

209,185,600(دویست و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال  
محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 14.69  4
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/26 1/99/37216 بدوي بلوار گلسار  
 نبش خ 110

1-1-10177-1-1-0-0 67
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 2,314,000,000(دو میلیارد و  سیصد و  چهارده میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 325  2
 

3560000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/26 1/99/37216 بدوي بلوار گلسار  
 نبش خ 110

1-1-10177-1-1-0-0 67
2

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بنا در زیرزمین و 
طبقات 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 5,684,244,800(پنج میلیارد و  

ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال  
محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 404.17  4
 

3560000  , 1396
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
157399 مورخ 99/8/15 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان(تبدیل 19 باب به 20باب ، افزایش واحد )  موصوف را به 
مبلغ20/620/000/000 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 
4,124,000,000(چهار میلیارد و  یکصد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه  0
 

3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 454 مورخ 
93/12/28 و اصالح پروانه مورخ 95/06/18 بصورت 3 طبقه بر روي زیرزمین در 19 واحد 
تجاري (فروشگاه)، یک واحد بانک و یک واحد رستوران، اجراي بام به صورت مسطح و 

.بازیربناي کل 3240.09 مترمربع میباشد
از بابت اضافه بنا به صورت احداث کنسول رو به حیاط در طبقه دوم به سطح 39.92 مترمربع 

و 2 واحد کسري پارکینگ  در مرحله اسکلت داراي سوابق شکایت و پرونده مختومه در 
.واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

حالیه با اتمام عملیات ساختمانی با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه  
:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

پیشروي خارج از سطح اشغال مجاز درزیرزمین به سطح 52.30 مترمربع -1
احداث اتاق خزانه بانک در زیرزمین با راه دسترسی به بانک و به سطح 43.15 مترمربع -2

عدم رعایت عرض حیاط خلوت با توجه به احداث اتاق تاسیسات به سطح 7.46 و 20.30  -3
مترمربع در محوطه ( با ارتفاع 3 متر و 5 متر و در تراز زیرزمین)

اضافه بنا در همکف به سطح 53.49 مترمربع -4
توسعه بالکن بانک در نیم طبقه به سطح 14.69 مترمربع -5

افزایش واحدهاي تجاري (فروشگاه) از 19 به 20 واحد (یک واحد تجاري در طبقه اول  -6
افزایش یافته است)

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 59.18 مترمربع -7
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 47.56 مترمربع که از بابت 39.92 مترمربع داراي سوابق  -8

.کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه بوده و 7.64 مترمربع مابه التفاوت اضافه بنا دارد
توسعه اتاق انباري در بام به سطح 17.74مترمربع و احداث سلیبان فلزي متصل به آن به  -9

سطح 7.60 مترمربع
توسعه بام مسطح به سطح 47.56 مترمربع  -10

احداث پله فرار در زیرزمین، همکف و طبقات به سطح 87.75 مترمربع -11
با توجه به تامین 17 واحد پارکینگ در زیرزمین و پرداخت جریمه 2 واحد کسري  -12

پارکینگ، براساس ضوابط زمان صدور پروانه داراي 13 واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر 
.میباشد

.اسکلت سازه به جاي بتنی، فلزي اجرا گردیده است
.واحد پارکینگ در تزاحم بایکدیگرند که مربوط به بانک میباشد 4

.سطح اشغال مجاز پروانه 70.77درصد و سطح اشغال موجود 79.08درصد میباشد 
در خصوص نامه به شماره ش ر-73914-1399 مورخ 99/04/29 کمیسیون ماده صد به 

67
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استحضار میرساند یک باب مغازه مشخص شده در نقشه هاي معماري طبقه اول به دو باب 
 .تبدیل گردیده و مساحت آن به سطح 13.34 مترمربع افزایش یافته است

مابقی مغازه ها نیز افزایش یا کاهش سطح داشته است که کلیه اضافه بناها در توسعه بناي 
.طبقه اول و دوم در نظر گرفته شده است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت تبدیل راه پله به بناي مفید در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 52,392,000(پنجاه و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.83  2
 

1200000  , 1389 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/08/19 1/99/37242 بدوي  
رشتیان-بلو

اررجائی  
کوچه 30

1-2-10120-200-1-0-0 67
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 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 14 مورخ 1389/01/29 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 190/60 متر مربع صادر گردیده که 

: عملیات اجرایی به اتمام رسیده و قبال` بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 20/55 متر مربع ******
اضافه بنا در طبقات بمساحت 60/85 متر مربع ******

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به دو واحد ******
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1389/07/27 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات میباشند

 : حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي
اضافه بناي خارج از تراکم  بمساحت 7/09 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر  -1

مربع در همکف
 تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقه اول بمساحت 12/46 متر -3
 مربع (هر طبقه 6/23 متر مربع) - طبقه دوم 9/37 متر مربع

توضیح اینکه اضافه بناي موجود در همکف و طبقات بمیزان 12/64 متر مربع کمتر از سوابق 
.خالف میباشد

% سطح اشغال مجاز 50% - سطح اشغال موجود 82/55
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*****************

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/37495 مورخ 
.1399/09/08 مبنی بر جریمه میباشند

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به تخریب قسمتی از انباري مذکور (انباري شماره 2
.) بمساحت 7/09 متر مربع نموده اند

.توضیح اینکه با کاهش مساحت انباري کسري پارکینگ منتفی میباشد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 راي بدوي بمبلغ 610,545,600(ششصد و  ده میلیون و  پانصد و  چهل و  پنج 
هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 60.57  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/18 1/99/37248 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار گیالن  
 20 متري 

گاز

1-1-10438-66-1-0-0 67
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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 2,533,860,000(دو میلیارد و  پانصد و  سی و  سه 
میلیون و  هشتصد و  شصت هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 301.65  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره247493مورخ 97/12/18کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5.535.500.000ریال تعیین و براورد نموده 

است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,107,100,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  

یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.لذا راي بدوي عیناً تائید میگردد. 

جریمه 70  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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 

در خصوص تراس روباز اختصاصی در طبقه ششم ، ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد 
حکم با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  572,846,400(پانصد و  هفتاد و  دو 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد. 
توضیح اینکه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري بشماره 73074 مورخ 
1399.04.28 سال وقوع تخلف 1396 اعالم که با توجه به تاریخ صدور پروانه 

ساختمانی (1396.05.31) مصون از ایراد و اعتراض قرار گرفته است.  

جریمه 113.66  1.5
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1396/05/31 به صورت 5.5 طبقه به همراه یک باب 

مغازه با زیر بناي کل 916.56 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات اختمانی به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 45.68 مترمربع -
 توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت در همکف به سطح 10.1 مترمربع -

 افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب به سطح 59.90 مترمربع -
کاهش بالکن تجاري به سطح 3.24 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم به سطح 209.12 مترمربع ( هر طبقه 52.28 مترمربع ) -

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 0.4 متر مربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 174.23 مترمربع ( که از این مقدار به سطح -
113.66 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد )

.زیر شیروانی به سطح 32 مترمربع کاهش یافته است
افزایش تعداد واحد از 4 به 6 واحد-

.ضمناً داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
 .حد نصاب فضاي باز و  حد نصاب فضاي سبز رعایت نگردیده است

.ضمناً سال وقوع تخلف 1396 می باشد
الزم به توضیح است داراي تعهدنامه 21333 مورخ 97/12/27 ( 255424 شماره اتوماسیون 

.) مهندس ناظر در خصوص استحکام و ایستائی ساختمان می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 251221 مورخ 1397/12/22و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
*************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 103132 مورخ 1399/06/04 الزم به 
توضیح است تراس روباز طبقه آخر به صورت اختصاصی بوده و مربوط به واحد طبقه ششم 

.می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
153652 مورخ 99/08/10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ4.074.050.000 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 814,810,000(هشتصد و  چهارده میلیون و  هشتصد و  ده هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.01  0
 

1000000  , 1388 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37261 بدوي قلیپور-جن
ب کارواش 

سعید

1-1-10327-64-1-0-0 67
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر خط عادي (نسقی) یک قطعه بایر بمساحت 125 مترمربع که براساس 
نقشه برداري ارائه شده توسط مالک عرصه بسطح 79.01 مترمربع که به دو قطعه تبدیل و به 

..غیر واگذار شده است
حالیه از قطعه مورد نظر بصورت تعویض روغنی خودرو مورد استفاده قرار میگردد که عرصه 
آن بسطح 79.01مترمربع که داراي اعیان تجاري بصورت بارانداز بسطح 46.64 مترمربع و 
مابقی به صورت محوطه باز تجاري بسطح 32.37 مترمربع که برابر فیش برق ارائه شده 

..قدمت بناي تجاري سال88 میباشد
ضمنآ باستناد خط پروژه 13 مورخ 99/04/19 حد شمال به خیابان51متري بمقدار 16.39 

..مترمربع از محوطه باز (عرصه) داراي عقب نشینی میباشد
مراتب با توجه به نامه به شماره ش ر-115222-1399 مورخ 99/06/22 کمیسیون ماده صد 

...جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
تبدیل قسمتی از زیر زمین به استخر بمساحت 45.26 مترمربع ، رختکن بمساحت 

32.35 مترمربع و تبدیل قسمتی از همکف به سالن ورزشی بمساحت 148.25 
مترمربع و سالن اجتماعات بمساحت 89.39 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 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,897,224,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  هفت میلیون و  

دویست و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 225.86  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/20 1/99/37273 بدوي گلسار  
 انتهاي 98

1-1-10039-416-1-0-0 67
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در زیر زمین ، همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 5,437,656,000(پنج میلیارد و  چهارصد و  سی و  هفت 

میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 539.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/20 1/99/37273 بدوي گلسار  
 انتهاي 98

1-1-10039-416-1-0-0 67
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/95 مورخ 1397/05/21 
بصورت ساختمان 8 طبقه بر روي پیلوت در 16 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین ، بانضمام 

انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 7710/53 متر مربع  با توجه به رأي کمیسیون ماده 
5 طبق بند 7 صورتجلسه مورخ 1395/12/14 صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام 

: اسکلت میباشد (سربندي نگردیده) و قبال` بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 73/39 متر مربع -1

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 10/71 متر مربع و در -2
همکف 10/55 متر مربع

داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1398/08/12 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 
.356350 مورخ 1398/09/11 دریافت نموده اند

: طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجددا` داراي
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 13/66 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/77 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 7.6.5.4.3.2.1 بمساحت 80/29 متر مربع (هر طبقه 11/47 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه 8 بمساحت 156/54 متر مربع-4
 کاهش سطح زیرشیروانی بمیزان 0/23 متر مربع-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 1/60 متر مربع - همکف -6
بمساحت 1/76 متر مربع - طبقات 1 تا 7 بمساحت 153/51 متر مربع ( هر طبقه 21/93 متر 

  مربع) - طبقه 8 بمساحت 28/93 متر مربع
تبدیل قسمتی از زیرزمین به استخر بمساحت 45/26 متر مربع و رختکن بمساحت -7

32/35 متر مربع
تبدیل قسمتی از همکف به سالن ورزشی بمساحت 148/25 متر مربع و سالن اجتماعات -8

بمساحت 89/39 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 درحد شرق - جنوب و غرب رعایت حداقل 
.فاصله 3 متر الزامی بوده که وضع موجود رعایت میگردد

%سطح اشغال مجاز در زیرزمین 50% -سطح اشغال موجود 55/91
%سطح اشغال مجاز در همکف 50% -سطح اشغال موجود 50/87

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 5 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 840,000,000(هشتصد و  چهل 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 125  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/19 1/99/37275 تجدید 
نظر

گلسار  
 نبش157
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 28,761,600
(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال در این 

بخش عینا تأیید می گردد .

جریمه 2.14  4
 

3360000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان بازدید شده طبق سوابق بصورت
(((ساختمان احداثی داراي پروانه شماره 68 مورخ 95/09/15 بصورت ساختمان 4 طبقه بر 
روي 3 واحد تجاري بهمراه بالکن در 4 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین با زیربناي 1401/33 

متر مربع میباشد.عملیات ساختمانی پایان یافته و ساختمان در حال بهره برداري میباشد.دو 
مرحله داراي راي کمیسیون ماده 100 میباشد. مرحله اول از بابت اضافه بنا در زیرزمین 
.بمساحت 91/06 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1396/10/23 میباشند

 مرحله دوم از بابت
اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 34/99  متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 133/91 متر مربع-2

توسعه بناي مغازه در همکف بمساحت 125/20 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري-3
(افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 3 واحد به 5 واحد)

توسعه بالکن در نیم طبقه بمساحت 176/71 متر مربع-4
حذف انباري در طبقه اول (حد شرق بالکن)-5

اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2 بمساحت 611/32 متر مربع (هر طبقه 152/83 متر مربع)-6
احداث طبقه ششم بمساحت 357/27 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-7

،توسعه راه پله به بام بمساحت 1/14 متر مربع-8
احداث انباري در زیرشیروانی بمساحت 63/81 متر مربع-احداث راهرو بمساحت 25/10 متر 

مربع
(توضیح اینکه بمیزان 2/19 متر مربع از مساحت انباري ها بیش از 5 متر مربع میباشد.)

طبق ضوابط تعداد 21 واحد پارکینگ (11 واحد تجاري -10 واحد مسکونی) مورد نیاز بوده -9
.که با توجه به جانمایی ارائه شده تعداد 11 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 5 واحد-10
داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1397/12/27 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 

.343163 مورخ 1399/05/08 دریافت نموده اند
:با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي تخلفات جدید به شرح ذیل میباشد

با توجه به افزایش سطح بالکن به سطح 3.17 مترمربع و کاهش بناي تجاري همکف به  -1
سطح 1.03 مترمربع در مجموع داراي اضافه بناي همزمانساز تجاري به سطح 2.14 مترمربع 

.میباشد
تبدیل 5 واحد مسکونی به 15 واحد مسکونی و 5 واحد کسري پارکینگ مسکونی ناشی  -2

از تبدیل واحدها)))
**************
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.بابت موارد مذکور نیز داراي رأي تجدید نظر مورخ 1399/08/19 میباشند
خالف جدیدي مشاهده نگردیده

ضمنا` جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.*********** طبق خط پروژه ارسالی 

بشماره 11 مورخ 1400/03/19 فاقد عقب نشینی میباشد.(معبر حد شمال 11 متري - معبر حد 
غرب 24 متري)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 450,072,000(چهارصد و  پنجاه میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.65  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/20 1/99/37276 تجدید 
نظر

گلسار 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان10 

بلوار دیلمان 
زمینهاي 
احمدپناه

1-1-10461-16-1-0-0 67
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/59 مورخ 1398/03/28 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 607.1 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
ستونگذاري طبقه همکف بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي 
اضافه بنا در همکف به سطح 44.65 مترمربع می باشد. سطح اشغال مجاز 70.5% و سطح 

اشغال استفاده شده 93.39% می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب 
.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد4 واحد به 10 واحد، نظر به اینکه طبقه مازاد 
پنجم که شامل دو واحد مسکونی می باشد مورد حکم قلع و اعاده به مدلول پروانه 

گردیده لذا ضمن نقض راي بدوي ،با افزایش و ابقاء 8 واحد مسکونی موافقت میگردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/08/19 1/99/37277 تجدید 
نظر

گلسار-  
شهرك 
شهید 

بهشتی  
روبروي 

  آزمایشگاه

1-1-10548-28-1-0-0 67
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف الی طبقه چهارم  باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
3,026,620,800(سه میلیارد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  بیست هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 300.26  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 365 مورخ 
97/12/07 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  861.78 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
. درصد به عمق 4.15 متر و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده است

در مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بوده که پرونده در 
: کمیسیون ماده صد در حال بررسی می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري و رو به اتمام می باشد که با توجه به آخرین 
 : نقشه برداري  ارائه شده  و در خواست مالک تخلفات بشرح ذیل اصالح می گردد

 %سطح اشغال مجاز65% ---------- مورد استفاده 84.98 -
اضافه بنا در همکف به سطح 47.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 191.72 مترمربع ( هر طبقه  47.93 -
مترمربع )

احداث کنسول غیر مجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح 63.20 مترمربع (هر طبقه 15.80  -
 . مترمربع ) که همباد پال کهاي مجاور می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 219.57 مترمربع  در دو واحد مسکونی که از این -
 . مقدار بسطح 15.80 مترمربع احداث کنسول غیرمجاز به شارع می باشد

اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 37.28 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.02 مترمربع  -
. عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد

افزایش تعداد واحد ها از 4 به 10 واحد -
در خصوص پارکینگ هاي تامین شده ،  مالک در زمان پروانه مجاز به اجراي 2 درب بطول  -

 7 متر بوده لیکن در نقشه ها بیش از 7 متر نمایش داده شده
بنا بر این یک باب کسري پارکینگ تزاحمی /درامدي  بدلیل افزایش عرض درب پارکینگ و 
دو باب کسري پارکینگ تزاحمی / درآمدي طبق ضوابط دارند و رعایت 10پارکینگ تا این 

 مرحله می گردد
 . و هرگونه مغایرت در زمان پایانکار متعاقبا قابل بررسی خواهد بود

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 68,409,600
(شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  نه هزار و  ششصد) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 10.18  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/19 1/99/37278 تجدید 
نظر

دیلمان  
-شهرك 
امام علی 
زمینهاي 
تفکیکی 
نیروي 

 انتظامی

1-1-10280-72-1-0-0 680
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/216  مورخ  97/7/23 با زیر بناي کل  729.75 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
ستون طبقه دوم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 8.81 مترمربع که سطح اشغال مجاز (  -1
بدون راه پله) 55 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده ( بدون راه پله) 62 درصد می 

.باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی دوم جمعاً به سطح 17.62 مترمربع ( هر  -2

طبقه 8.81 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی بدلیل کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 11.49  -3
متر مربع و در طبقات اول الی دوم جمعا بسطح 10.18 متر مربع ( هر طبقه 5.09 متر مربع) و 

.عرض باقیمانده راه پله مطابق نقشه معماري 1.16 متر می باشد
ضمنا در خصوص پیشروي نسبت به همسایه حد غرب ملک متقاضی به فاصله 2.75 متر  -4
همباد ساختمان مجاور بوده و پس از فاصله 2.75 متر به عمق 1.46 متر نسبت به همسایه 

.پیش روي دارد
از بابت موارد فوق داراي سوابق و جریمه بوده حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اجراي 
سقف طبقه پنجم بوده که به استناد نقشه معماري داراي تخلفات جدید به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا بدلیل کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات سوم و چهارم  جمعا  -1
بسطح 10.18 متر مربع ( هر طبقه 5.09 متر مربع) و عرض باقیمانده راه پله مطابق نقشه 

.معماري 1.16 متر می باشد
احداث یک طبقه مازاد بسطح 132.92 متر مربع -2

درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2/5 به1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

140,515,200(یکصد و  چهل میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 27.88  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37280 تجدید 
نظر

پارك   
نیکمرام 

نسترن- بن 
بست 
منصور

1-2-10077-8-1-0-0 681

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/62 مورخ 97/05/06 با زیر بناي کلی 581.65 مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.و طی درخواست شماره 351015 مورخ 98/03/28 به زیربناي 595
مترمربع اصالح گردید.عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.داراي تخلف ساختمانی 

:به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 6.97 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 20.91 مترمربع ( هر طبقه 6.97 مترمربع) -2
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 69.94% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 73.51
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 

اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 
تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 3,133,670,400

(سه میلیارد و  یکصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال 
عینا تأیید می گردد .

جریمه 310.88  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37282 تجدید 
نظر

استادسرا 
بلوار معلم  
ملکوتیان

1-2-10055-16-1-0-0 68
2

با توجه به محتویات پرونده و ساختمان هاي مشابه همجوار ملک و موقعیت مکانی و 
دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 2,306,203,200(دو میلیارد و  سیصد و  شش 

میلیون و  دویست و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
گردد .

جریمه 228.79  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره  498 مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 7  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 838.95  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 

 ، 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده
در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و  نماسازي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می 

: باشد
تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
%سطح اشغال مجاز59.47% ---------- مورد استفاده 81.62 -

اضافه بنا در همکف به سطح44.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  175.41مترمربع ( هر طبقه 58.47 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح  82.37 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.90 مترمربع عدم -

. رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 215.47 مترمربع -

توسعه ي بنا در زیرشیروانی بسطح 13.32 مترمربع ضمنا بسطح 7.32 مترمربع بناي مازاد  -
. بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجازانباري در زیرشیروانی دارد

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.59 مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 7 به 5 واحد که ملزم به تامین پارکینگ دوبل می  -

. باشد و طبق نقشه رعایت 5 پارکینگ دوبل می گردد
با توجه به کاهش تعداد و افزایش عرض درب پارکینگی و تامین پارك حاشیه اي ، تعداد 2  -

. باب کسري پارکینگ تزاحمی /درآمدي دارد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

************************************************
از بابت گزارش فوق براي همکف و طبقات اول تا چهارم داراي راي بدوي جریمه و براي طبقه 

5  و مازاد انباري در زیرشیروانی راي بدوي تخریب دارد که پس از آن منتج به صدور راي 
 تجدید نظر به شماره 1/99/37282 مورخ 1399/08/19  مبنی بر پرداخت جریمه گردید
که حال با توجه به پرداخت کلیه موارد درآمدي تا این مرحله با توجه به اینکه در زمان 

گزارش پرونده به کمسیون ماده 100 میزان مساحت تبصره 7 بسطح 131.15 مترمربع (تراکم 
تشویقی زمان صدور پروانه) قید نگردیده بود برابر وضع موجود که خلف جدیدي  مشاهده 

. نگردیده است و  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها  در حال بهره برداریست
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.درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و توجها به رضایت 
نامه رسمی شاکی به شماره 118753 مورخ 99/6/26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
، به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 285,163,200(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار 

و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 28.29  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37283 تجدید 
نظر

0-0-1-6-10134-1-1  گلسار 188 68
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون 
هاي همکف داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/99/104 مورخ 99/04/21 بصورت 5 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1148.69
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي 

.اضافه بنا به سطح 28.29 مترمربع درهمکف میباشد
ضمنا از بابت عدم رعایت ضوابط شهرسازي داراي سوابق شکایت یکی از همسایه ها واقع در 
کوچه جنوبی پالك مورد نظر میباشد. (ملک شاکی در روبرو یا مجاورت ملک متشاکی نبوده 

و موقعیت آن در نقشه شهر مشخص گردیده است.)
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف الی طبقه چهارم ، باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
2,986,502,400(دو میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 296.28  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 1/99/37285 تجدید 
نظر

بلوار گیالن 
-خیابان 
بیست 

متري گاز 
-کوچه 11

1-1-10535-13-1-0-0 68
4

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه طبقه مازاد پنجم مورد حکم قلع و 
اعاده به مدلول پروانه گردیده لیکن با توجه به تامین پارکینگ مسکونی ضمن نقض 

راي بدوي، حکم به ابقاء 8 واحد مسکونی صادر و اعالم میگردد..

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/377 مورخ 1397/12/09 به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1125.57 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 61.84 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 14.40 مترمربع به  -
صورت سایبان متصل به ساختمان جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 231.8 مترمربع ( هر طبقه 57.95  -
مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 268.61 مترمربع -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 2.64 متر مربع ( هر طبقه 0.66 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

توسعه زیرشیروانی به سطح 19.45 مترمربع -
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 21.92 مترمربع -

.افزایش تعداد واحدها از 6 به 9 واحد که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است -
ضمناً داراي تراس روباز مشاعی به سطح 135 مترمربع  می باشد که با توجه به 5 طبقه بودن 

.در جدول کاربریها لحاظ نشده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 80.36
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت حذف انباري و راهرو در طبقه اول و تبدیل آن به یک واحد مسکونی، با عنایت به 

محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,223,611,200(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  سه 

میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 121.39  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/25 1/99/37286 تجدید 
نظر

رجایی   
نبش کوچه 

25

1-2-10088-403-1-0-0 68
5

در خصوص اضافه بناي زیرشیروانی، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 293,126,400

(دویست و  نود و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً 
تأیید می گردد.

جریمه 43.62  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اضافه بناي مسکونی همکف و طبقات اول تا چهارم، راي بدوي مبنی بر 
جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,448,193,600(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  هشت میلیون و  یکصد و  

نود و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 143.67  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري، توسعه بالکن، افزایش تعداد مغازه ها، راي بدوي 
مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري و یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 932,800,000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال عیناً 
تأیید می گردد.

جریمه 52.34  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی و 

بازیربناي 1165.10مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول 
:پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 28.75 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به تجاري به سطح 5.63 مترمربع و افزایش تعداد مغازه ها از 3 به 4 باب -2

توسعه بالکن تجاري به سطح 46.71 مترمربع و افزایش ارتفاع بالکن به 3.20 متر -3
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 0.17 مترمربع و حذف انباري ها و راهرو و تبدیل آن به  -4

یک واحد مسکونی به سطح 121.39 مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم به سطح 114.75 مترمربع (هر طبقه 38.25 مترمربع)-4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به صورت احداث 7 باب انباري به سطح 43.62 مترمربع -5
با توجه به پرداخت عوارض کسري 2 واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه و تامین 7  -6

.واحد تا این مرحله داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
سطح اشغال مجاز پروانه 70 درصد (بدون احتساب سایبان) و سطح اشغال موجود 81.36  

.درصد میباشد
با توجه به عدم نصب درب هاي پارکینگ تا این مرحله پارکینگ هاي شماره 1 و 5 در تزاحم  

.با یکدیگر و مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشد
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

68
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (همزمانساز)در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 119,448,000(یکصد و  نوزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.7  1.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/02 1/99/37291 بدوي خ  
رجایی(کوي 
  فرهنگیان)

1-2-10452-7-1-0-0 68
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی به شماره  1/97/61 مورخ     
97/5/6  می باشد که با زیر بناي کل  452/03 مترمربع در 3/5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 2 واحد مسکونی
  صادر گردیده است  که درحد سفت کاري در خصوص 

. اضافه در همکف به سطح 19/68 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59/04 مترمربع ( هرطبقه 19/68 متر مربع  -2
)داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 98/12/14  کمیسیون ماده صد 

محکوم به پرداخت
 : جریمه گردیده حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  همزمان ساز درهمکف همکف بسطح 1/86 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم همزمان ساز درطبقات اول الی سوم بسطح  5/58 مترمربع (   -2

 هرطبقه 1/86  مترمربع )
افزایش بناي مجددبعد از گزارش خالف داده شده   درزیرشیروانی   بسطح 16/26 -3

مترمربع که از مقدار فوق بسطح 13/89  مترمربع مازاد برتراکم بصورت  انباري بیش از 5 
 .  مترمربع وبسطح 2/37 مترمربع بصورت راه پله  می باشد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/7   -4
 . مترمربع ( هرطبقه 0/9 مترمربع ) بصورت مابه التفاوت درآمدي مشمول تراکم

الزم به ذکراست که برابر ضوابط مالک نمی تواند براي ساختمان 3 طبقه تراس غیر مسقف ( 
بام تهرانی  ) احداث نماید وتاقبل از درخواست گواهی پایانکار ملزم به سربندي بصورت 

 . شیروانی می باشد
.حالیه درخواست  گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت  دستور  تقدیم می گردد

68
6

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 453,600,000(چهارصد و  پنجاه و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.5  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/03 1/99/37292 بدوي رشتیان  - 
فوالدلوي 
دوم - بن 

 بست نوري

1-2-10088-186-1-0-0 68
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/65 مورخ 1398/04/02 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 857.38 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.5 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 54 مترمربع ( هر طبقه 13.5 مترمربع ) -
.زیر شیروانی به سطح 13.74 مترمربع کاهش یافته است

.رعایت پارکینگ گردیده است
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
 سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 66.73% ...................... سطح اشغال استفاده شده 72.41

%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

68
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,697,622,000(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  هفت میلیون و  
ششصد و  بیست و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 169.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37295 بدوي نیکمرام 
فوالد لو 
  سوم

1-2-10073-8-1-0-0 68
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مسکونی به شماره 411 مورخ 
97/12/18 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 846.45 

مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 30 مترمربع که از این مقدار بسطح 1.06 مترمربع بصورت  -1
احداث سایبان جهت تامین پارکینگ با مصالح همگن بوده که سطح اشغال مجاز65.94  %  و 

.سطح اشغال مورد استفاده 79.46% می باشد
اضافه بنا در طبقات اول  تا چهارم  جمعاً به سطح  128.36 مترمربع ( هر طبقه  32.09  -2

مترمربع ) که از این مقدار بسطح 3.15 متر مربع در هر طبقه بصورت کنسول به سمت معبر 
12 متري بوده که با ساختمان هاي دو طرف همباد شده و عمق کنسول با در نظر گرفتن نما 

.سازي حدود 30 سانتیمتر می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.55 مترمربع عرض راه  -3

.پله موجود طبق نقشه 1.10 متر می باشد
کاهش زیر شیروانی بسطح 4.54 متر مربع ضمن احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع  -4

بسطح 6.18 متر مربع
.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -5

. رعایت پارکینگ  می گردد
درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.در مرحله بهره برداري می باشد ***

68
8

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 187462 مورخ 
1399/9/26 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 پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,510,275(یک میلیون و  پانصد و  ده هزار و  دویست و  هفتاد و  

پنج)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 92.94  0.1
 

162500  , 1378 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37298 بدوي علی آباد  
مسجدهاشم
ي خ13آبان

1-2-10155-143-1-0-0 68
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 5,520,938(پنج میلیون و  پانصد و  بیست هزار و  نهصد و  سی و  هشت)  ریال 

صادر و اعالم می گردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح 
برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 22.65  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37298 بدوي علی آباد  
مسجدهاشم
ي خ13آبان

1-2-10155-143-1-0-0 68
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب خانه دوبلکس    برابر سند بمساحت 
 عرصه 84 مترمربع  وبا زیربناي 115/59  مترمربع وبرابر تاریخ نصب کنتور برق

با قدمت سال 1378  وبا نوع اسکلت بلوکی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبه 
  جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می باشد
 . حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

*********************************************************
**************************************

احتراما` برابر خط پروژه شماره 13  مورخه 99/7/22 کوچه حد جنوب بصورت 8 متري وکوچه 
 حد غرب بصورت بن بست 6 متري می باشد که بسطح 6/32  مترمربع درحد غرب

داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد وبا توجه به  قرار گرفتن ملک 
 سطح اشغال مجاز 70%   مورد استفاده 99/15% و از کل بناي احداثی  R121 درپهنه

بسطح 22/65 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 92/94  مترمربع درحد تراکم وفاقد کسري  
 . پارکینگ می باشد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 157495 مورخ 99/8/17
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی ، قانون 

تملک آپارتمانها و امالك همجوار ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا 
ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت 

جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 823,510,800(هشتصد و  بیست و 
 سه میلیون و  پانصد و  ده هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 108.93  2.25
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/24 1/99/37301 تجدید 
نظر

گلزاران 
-انتهاي 
گوچه 
میخک 

-پالك 40

1-2-10753-2-1-0-0 690

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 394,682,400(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 78.31  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37301 تجدید 
نظر

گلزاران 
-انتهاي 
گوچه 
میخک 

-پالك 40

1-2-10753-2-1-0-0 690

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/92مورخ 
1398/04/22  بصورت  سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی  در دو واحد 

مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 17.93متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول  الی سوم بسطح حدود  53.79 متر مربع (هر طبقه 17.93 متر  -2

 مربع )
اضافه بنا  بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم  بسطح حدود   -3

 108.93 متر مربع
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح حدود  4.25 متر مربع-4

اضافه بناي ناشی ازکاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در مجموع ساختمان  -5
(بسطح 5.14 متر مربع (3+2.02*1.04

اضافه بناي ناشی از اجراي یک باب انباري در همکف و همچنین دو باب انباري در  -6
زیرشیروانی  باسطح بیش از 5 متر مربع جمعآ بسطح 1.45متر مربع

  تعداد واحد هاي مسکونی از دو واحد به چهار واحد افزایش یافته است -7
 فضاي سبز اجرا ننموده داراي کسري فضاي باز بسطح 51.65 متر مربع می باشد  -8

در زمان صدور پروانه سمت حد غرب یک درب سه متري داشتند حالیه برابر پلن ارائه  -9
شده عرض درب 5.70 متر می باشد  و پارك حاشیه اي رعایت می شود لذا با اخذ عئارض 

 درآمدي جهت یک واحد پارکینگ   تعداد چهار واحد پارکینگ مورد تائید است
درخواست گواهی عدم خالف  را دارند سطح اشغال مجاز 74.93%  سطح اشغال اجرائی  

.89.69% عرض راه پله 1.10 متر  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
طی بازدید مجدد مورخ 1400/03/24 عملیات ساختمانی به اتمام  ***************

 رسیده است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

690

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد (طبقه چهارم)  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,014,972,000
(یک میلیارد و  چهارده میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 120.83  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/20 1/99/37302 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-7-1-0-0 691

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار 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 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/08/20 1/99/37302 تجدید 
نظر

علی اباد   
بن بست 

خرسندي-م
لی

1-2-10491-7-1-0-0 691

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب 

2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 327,379,200(سیصد و  بیست و  هفت 
میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 52.31  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/98/22 مورخ 
98/03/09 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  495.03 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد سفتکاري  می 

: باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 79.57% ---------- مورد استفاده 88.20 -

اضافه بنا در همکف به سطح 11.82  مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح 35.46 مترمربع ( هر طبقه 11.82 مترمربع ) -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 120.83 مترمربع-
کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 2.59 مترمربع لیکن بسطح 5.03 مترمربع بناي مازاد بر  -

  . تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی دارند
. افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 2 به 4 واحد  که رعایت پارکینگ می گردد -

الزم به توضیح است که با توجه به عدم حذف پارك حاشیه اي  و افزایش عرض مجموع  -
درب پارکینگها از 7 به 8 متر ، مشمول یک باب کسري پارکینگ تزاحمی/درآمدي می گردد

 .
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

*********************************************
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و درخواست گواهی عدم خالف بر مبناي آراي 

. صادره از کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همکف و طبقات 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  3 به  2.5 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  603,792,000(ششصد و  سه میلیون و  هفتصد 

و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 71.88  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37307 تجدید 
نظر

علی آباد    
تطهیري

1-2-10211-45-1-0-0 69
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/315 
مورخ 1399/01/18 بصورت  سه  طبقه روي پیلوت  با زیربناي 579.09 متر مربع در سه   

واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 حدود 17.97 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  53.91 متر مربع ( هر طبقه 17.97 متر  -2

  مربع )
 کاهش بنا در  راه پله به بام بسطح 0.31 متر مربع -3

 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز  می باشد -10
رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 76.47% سطح اشغال مصوب %86.32  

.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر اضافه بناي 
تجاري همکف به مساحت 32.65 مترمربع، تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 25 
مترمربع، احداث بالکن تجاري به مساحت 143.27 مترمربع، به منظور تعیین ارزش 

سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت 
به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-120268 مورخ 99/08/29 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
26،093،200،000 ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 5,218,640,000(پنج میلیارد و  

دویست و  هجده میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 200.92  0
 

3300000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/28 1/99/37325 بدوي علی آباد  
انتهاي کوي 
ولی عبادي 
جنب منزل 

شارمی 
پرستو

1-2-10160-25-1-0-0 69
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص پنج واحد کسري پاریکنگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 825,000,000

(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 125  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/28 1/99/37325 بدوي علی آباد  
انتهاي کوي 
ولی عبادي 

1-2-10160-25-1-0-0 69
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان  احداثی میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
324 مورخ 94/12/27 با زیر بناي کلی 611.61 مترمربع در 4 طبقه بر روي همکف تجاري 
صادر شده است.پس از آن در تاریخ 1395/12/28 به صورت 3 باب مغازه با زیربناي کلی 

126.78 مترمربع اصالح پروانه شده است.عملیات ساختمانی پایان یافته و برابر نقشه برداري 
:ارائه شده و وضع موجود داراي تخلف به شرح زیر است

افزایش بناي تجاري در همکف به سطح 32.65 مترمربع -1
تبدیل پیلوت به بناي تجاري به سطح 25 مترمربع -2

 احداث بالکن تجاري به سطح143.27 مترمربع -3
.داراي 5 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -4

راه پله به بام به سطح 6.63 مترمربع در اجرا حذف گردیده است.رعایت برهاي اصالحی برابر 
.تبصره 6 ماده 100 در محل ساختمان گردیده است

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 59.94% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 76.23

در پاسخ به سوا کمیسون ماده صد مبنی بر اعالم تعداد کسري پارکینگ در صورت ابقاء 
اضافه بناي تجاري همکف به سطح 32.65 مترمربع و اعاده سایر تخلفات به استحضار 

.میرساند که فاقد کسري پارکینگ خواهد بود
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
مالک مدعی است که قدمت بنا به سال 97 بازمیگردد که با عنایت به گزارش ادواري 

کارشناس شهرداري رشت مورخ 1397/01/21 ادعاي ایشان مورد تایید بوده و قدمت بنا سال 
.97 میباشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 1,050,252,000(یک میلیارد و  پنجاه میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 125.03  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37327 تجدید 
نظر

انتهاي ك  
مرادیان 
روبروي 

هنرستان 
کارو دانش 
ك پرستو

1-2-10160-27-1-0-0 69
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 4 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 156001 مورخ 99/8/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 16/032/600/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 

اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,206,520,000(سه 

میلیارد و  دویست و  شش میلیون و  پانصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید .

جریمه 89.07  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 98 مورخ 
96/08/03 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه شامل2  واحد مسکونی کالً با زیر بناي  

473.50 مترمربع  و داراي پروانه مرحله دوم در مرحله اجراي فنداسیون به پیوست می باشد
 .

از بابت اضافه بنا بسطح 58.98 مرمربع در همکف داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد 
می باشد و حالیه با توجه به ادامه  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه به نقشه 

:برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
 %سطح اشغال مجاز 60% -----------مورد استفاده 86.30 -

اضافه بنا در همکف به سطح 7.56 مترمربع -
تبدیل قسمتی از پیلوت -  با توجه به حذف  پارکینگ  و راهرو  - به تجاري بسطح 89.07  -

 مترمربع
 احداث آسانسور درزمان اجرا در چشم ر اه پله -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم بسطح 115.72 مترمربع (هر طبقه 57.86 مترمربع ) -
 کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به یک واحد -

تعداد 2 باب پارکینگ براي مسکونی و تعداد 4 باب پارکینگ براي تجاري نیاز است که با  -
توجه به تامین یک باب پارکینگ و پرداختی یک باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه 
، تعداد 4 باب کسري پارکینگ دارد که  یک باب براي مسکونی و تعداد 3 باب براي تجاري 

. است
توسعه راه پله به بام به سطح 1.75  مترمربع با توجه به احداث اتاقک آسانسور -

. چک لیست کمیسیون ماده صد لحاظ گردید -
******************************************************
طی بررسی مجدد با توجه به کاهش تعداد واحد مسکونی از دو به یک ،  بسطح 33.70 

 . مترمربع بدلیل تبدیل راه پله به بناي مفید مشمول مازاد بر تراکم می گردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 252,180,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 46.7  3
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/26 1/99/37339 بدوي گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 

1-1-10296-3-1-0-0 69
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه  651.17 مترمربع که داراي بالمانع بشماره 1/33/3958 مورخ 1377/06/05 می 

باشد.  برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/08/24 و به استناد نامه اداره کل راه 
وشهرسازي بشماره 96/31/37634 مورخ 1396/08/14 به سطح حدود 12 مترمربع از حد 
شمال در تعریض معبر 8 متري می باشد. حالیه متقاضی اقدام به تعمیرات جزیی شامل کف 
سازي ، رنگ آمیزي ، کناف سقف و ترمیم دیوار کوچه نمودند و همچنین بدون مجوز اقدام 
به توسعه بناي مسکونی به سطح 46.70 مترمربع ( به صورت مسقف نمودن تراس ) با قدمت 

  .سال 1398 نمودند
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 203076 مورخ 1399/10/17 الزم به 

توضیح است مالک نسبت به تعمیرات جزیی عالوه بر موارد فوق الذکر نسبت به ترمیم کامل 
سربندي و تعویض بخشی از سربندي اقدام نمودند و سقف کامالً تعویض و برچیده نگردیده 

.است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970955701023 مورخ 99/4/7 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، ، و 
اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، مراتب به لحاظ فنی 

و تخصصی بودن موضوع جلب نظر هیات کارشناسان گردید که حسب نظریه 
کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 147591 مورخ 99/8/1 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري ، 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي 

به جریمه معادل 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1397 نسبت به مساحت 
164.42 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 1,657,353,600(یک میلیارد و  

ششصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) 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 164.42  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/24 1/99/37355 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 122  
یوسفی

1-1-10390-113-1-0-0 69
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,140,854,400(یک میلیارد و  یکصد و  چهل میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 113.18  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث  در مرحله اتمام نماسازي  
داراي سوابق گزارش تخلف  بصورت غیابی ، با توجه به داشتن شاکی ، در واحد جلوگیري از 
تخلفات و آراي بدوي و تجدیدنظر در مرحله اجراي اسکلت و فاقد دیوارچینی و سربندي 

. مبنی بر تخریب بنا می باشد
ملک فوق داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/113مورخ 97/05/03به صورت 3 طبقه روي 
پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 507.93 مترمربع می باشد و حالیه  با توجه به 
ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري و اخذ رضایت نامه از شاکی به پیوست تخلفات بشرح 

 : ذیل اصالح می گردد
سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله  63.37  % ------------- مورد استفاده با  -

 % احتساب راه پله 79.04
اضافه بنا در همکف  به سطح 30.23 مترمربع که از این مقدار بسطح 3.46 مترمربع احداث  -

. سایبان فلزي به عمق 1.20 متر جهت تامین یک باب پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  82.95 مترمربع ( هر طبقه 27.65 مترمربع  -

(
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 149 مترمربع-
 افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به چهار واحد -

توسعه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث 4 باب انباري و راهروي دسترسی به آنها بسطح  -
 15.42 مترمربع

براي 4 واحد مسکونی ، تعداد 4 باب پارکینگ تامین شده که با توجه به اینکه در زمان  -
پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده وبا توجه به افزایش تعداد درب مشمول یک باب کسري 

. پارکینگ تزاحمی درآمدي می گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

. چک لیست کمیسیون ماده صد لحاظ گردید -
حالیه متقاضی با توجه به رضایت شاکی تقاضاي رسیدگی مجدد پرونده و اصالح راي را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 161832 مورخ 99/8/21 
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 پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 21,841,200(بیست و  یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  یک هزار و  دویست)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 182.01  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37357 بدوي پستک 
کوچه نبوت 

37

1-1-10402-969-1-0-0 69
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

16.63  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 482,370,000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 160.79  2.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یکباب 
 ساختمان مسکونی دوبلکس برابر نقشه برداري ارائه شده  بمساحت عرصه137/9   مترمربع

با نوع اسکلت بتنی وبات قدمت سال 1390 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  
 : وزیربناي آن شامل

 . همکف بصورت پیلوت بازیربناي 117/4 مترمربع  -1
 . طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 117/4  مترمربع -2

طبقه دوم بصورت مسکونی بازیربناي 108 مترمربع کال` دریکواحد مسکونی می باشد   -3
وبراساس خط پروژه شماره 11 مورخه 99/6/31 کوچه حد شرق بصورت 8 متري که دراین 

 حد
فاقد عقب نشینی وکوچه حد غرب نیز بصورت 8 متري که دراین حد بسطح 16/63  مترمربع 

. داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده  R112 وبرابر طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک در پهنه

 96/8% وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80%   مورد استفاده 128/28% ودرمجموع از
کل زیربنا بسطح 84/89 مترمربع درهمکف وبسطح 97/12 مترمربع درطبقات در حد تراکم 
وبسطح 32/51  مترمربع درهمکف وبسطح 128/28 مترمربع در طبقات مازاد برتراکم   وفاقد

 
 . کسري پارکینگ می باشد

 . حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

69
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 676,620,000(ششصد و  هفتاد 

و  شش میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 80.55  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/22 1/99/37362 بدوي کوي  
هاشمی - 
بلوار قلی 
پور خ 13

آبان کوچه 
18

1-2-10702-87-1-0-0 69
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در خصوص تخلف بابت افزایش واحد(تبدیل دوبلکس به دوواحد مجزا)، 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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/6 مورخ 1399/02/07 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 487.25 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 39.03 مترمربع ( هر طبقه 13.01 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 6.97 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 21.54 متر مربع ( هر طبقه 7.18
 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده 1.15 متر می باشد
.زیر شیروانی به سطح 0.05 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 32.64  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد ( طبقات 2 و 3 از حالت دوبلکس خارج و تبدیل به یک  -
واحد مستقل گردیده است )

برابر ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز در همکف 78.41% ...................... سطح اشغال استفاده شده 88.82
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

69
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با توجه به محتویات پرونده  درخصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات راي 
بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4,828,017,600(چهار میلیارد و  هشتصد و  بیست و  هشت میلیون و 
 هفده هزار و  ششصد) ریال تایید میگردد.

جریمه 478.97  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 1/99/37367 رسیدگ
ي 

 مجدد

قلی  
  پور-بوسار

1-1-10382-35-1-0-0 69
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه آخرین گزارش شهرداري مورخ 99/02/17 و با توجه به اینکه طبقه مازاد هفتم 
مورد حکم قلع و اعاده واقع گردیده لذا تعداد کسري پارکینگ از 8 واحد به 5 واحد 

تقلیل می یابد لذا راي بدوي مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها درخصوص 
کسري 5 واحد پارکینگ با جریمه به مبلغ  840,000,000(هشتصد و  چهل میلیون ) 

ریال تایید میگردد.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/24 1/99/37367 رسیدگ
ي 

 مجدد

قلی  
  پور-بوسار

1-1-10382-35-1-0-0 69
9

 با توجه به محتویات پرونده درخصوص توسعه تجاري همکف و بالکن، باستناد تبصره 
سه ماده صد قانون شهرداریها راي بدوي با  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان و 
جریمه بمبلغ 822,259,200(هشتصد و  بیست و  دو میلیون و  دویست و  پنجاه و  نه 

هزار و  دویست) ریال تایید میگردد.

جریمه 61.18  4
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/394 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  3087.23 مترمربع در 5 طبقه روي 2 

باب مغازه با بالکن و زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده تا  

:این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در زیر زمین بسطح 1.49 متر مربع -1

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در زیرزمین بسطح 1.26 متر مربع -2
افزایش بنا در همکف بسطح 13.31 متر مربع -3

 توسعه تجاري در همکف بسطح 5.66 متر مربع -4
 افزایش بالکن تجاري در نیم طبقه بسطح 54.03 متر مربع -5

احداث پله دوم در نیم طبقه بسطح 10.58 متر مربع -6
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 184.87 متر مربع که از این مقدار بسطح 117.9 متر مربع  -7

.بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد
اضافه بنا در طبقات سوم الی ششم( با در نظر گرفتن پله دوم) در هر طبقه بسطح 45.46 -8

 متر مربع و در مجموع 181.84 متر مربع
احداث بک طبقه مازاد بسطح 376.66 متر مربع -9

توسعه زیرشیروانی بسطح 33.21 متر مربع -10
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 53.58 متر مربع در زیر شیروانی -11

تعداد واحد از 10 واحد به 19 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت 19 پارکینک   -12
مسکونی گردیده و در خصوص واحد تجاري داراي 11 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد 

که 3 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و داراي 8 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 16351 مورخ 99/2/11 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با فرض تخریب  ****
طبقه هفتم 3 واحد مسکونی کاهش یافته و لذا 3 واحد از تعداد الزم پارکینگ هاي مسکونی 

کم شده و تعداد الزم پارکینگ از 19 به 16 واحد کاهش می باشد. در نتیجه در محاسبه 
پارکینگ تجاري از 8 واحد کسري پارکینگ 3 واحد تامین شده و فقط 5 واحد کسري 

.پارکینگ تجاري خواهد داشت
با توجه به دستور شهردار در شماره اتوماسیون 42845 مورخ 99/3/21 طبقه هفتم جهت 

69
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



محاسبه عوارض از جدول حذف گردید تا پس از آن مجددا ورود گردیده و به کمیسیون 
.تجدید نظر ارسال گردد

از بابت موارد فوق بجز ردیف 9 داراي راي جریمه نقدي کمیسیون بدوي مورخ  *******
99/3/6 بوده که پرداخت گردیده حالیه متقاضی در خصوص یک طبقه مازاد بسطح 376.66 
متر مربع در 3 واحد مسکونی که با توجه به 19 واحد مسکونی 19 واحد تامین گردیده و 3 

واحد کسري پارکینگ از بابت تجاري خواهد داشت. در خواست ارسال پرونده به کمیسیون 
.ماده صد را دارند. مراتب جهت دستور 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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,004,747,200(سه میلیارد و  چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  

دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 298.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/17 1/99/37376 بدوي گلسار  
 خیابان167

1-1-10151-25-1-0-0 700

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/292 
مورخ 1398/10/12 بصورت  پنج طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 

1506.65متر مربع در پنج   واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حداجراي 
سقف ششم است  داراي میلگرد انتظار ستون در طبقه ششم می باشد سربندي اجرا نشده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح  54.34 متر مربع که از این مقدار8.44 متر مربع بصورت   -1

 سایبان بتنی از جنس سازه ساختمان در حیاط مشا عی جنوبی است
اضافه بنا در طبقات  اول الی پنجم  بسطح   243.75 متر مربع (هر طبقه 48.75 متر  -2

 مربع )
بابت موارد فوق داراي صور تجلسه کمیسیون ماده صد مورخ  ************

 1399/10/16 مبنی بر جریمه می باشد
: حالیه با توجه به پیشرفت عملیات   داراي تخلف همزمان ساز بشرح ذیل می باشد

الف ) تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم بسطح 59 متر مربع ( هر طبقه 
 ( 11.8متر مربع

ب) تعداد 10 واحد پارکینگ تامین شده است با توجه به افزایش طول درب مشمول پرداخت 
یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می گردد الزم به توضییح است در زمان صدور پروانه 

 پارك حاشیه اي نداشتند
سربندي اجرا نشده است داراي پرونده شکایتی طی شماره درخواست 506006 می باشد  

 درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

700

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب ؟3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 702,979,200(هفتصد و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 69.74  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/37380 بدوي استادسرا   
انوار

1-2-10227-50-1-0-0 701

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما برابر شکوایه ارائه شده مبنی براحداث بنا در 4 طبقه در کوچه بن بست 6  متري و 
 همچنین آسیب به ساختمان شاکی که موجب ترك هاي عمقی در دیوار همجوار

 احداث ساختمان
مالک شاکی :مالک طبقه 2 از ساختمان 3 طبقه داراي پروانه و پایانکار و فاقد خالف می 

.باشد
ملک متشاکی (ملک مورد نظر همجوار ملک شاکی) که بدلیل عدم رعایت عقب نشینی مورد 

شکایت قرار گرفته ساختمان در حال احداث بدون مجوز 3 طبقه روي پیلوت و در مرحله 
: نازك کاري بوده شامل

احداث بنا در همکف به صورت پیلوت و به سطح تقریبی 180 مترمربع-
احداث بنا در طبقات اول تا سوم به سطح تقریبی 540 مترمربع که به استناد خط پروژه به -
شماره 13 مورخ 99/04/12 به سطح 2/40 مترمربع از حد غرب در تعریض معبر 8 متري قرار 

دارد ودرحد شرق بدلیل
. اینکه درانتهاي بن بست قرادارد فاقد عقب نشیتی  داراي سوابق گزارش خالف می باشد 

همچنین از بابت احداث بناي بدون مجوز در همکف و طبقه اول به سطح 300 مترمربع داراي 
..راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد

الزم به ذکر است مساحت گزارش گردیده بصورت حدودي می باشد و پس از ارائه مدارك و 
.نقشه ها طی بررسی مجدد اعالم نظر می گردد

.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 445 مورخ 1397/12/25 صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 464.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و 

سربندي بوده و به استناد نقشه برداري اصالحی ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 16.46 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 53.28 مترمربع ( هر طبقه 17.76 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 121.54 مترمربع -

.زیرشیروانی به سطح 0.5 مترمربع کاهش یافته است

701

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به احداث 1 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 18.28  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

کاهش تعداد واحدها از 3 به 2 واحد ( طبقات اول و دوم دوبلکس و همچنین طبقات سوم و  -
چهارم دوبلکس می باشند )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
با توجه به احداث راه پله در حیاط ، 2 متر حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده و عرض آن 
بین 0.5 متر تا 2.5 متر متغیر می باشد و ضمناً در قسمت نورگیر ساختمان ( بازشوي پنجره ) 

.رعایت 2 متر عرض فاصله با همسایه گردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70% ...................... سطح اشغال استفاده شده 82.30

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,613,945,600(دو میلیارد و  ششصد و  سیزده میلیون و  نهصد و  
چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 259.32  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/514 مورخ 1397/12/28به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

 .مسکونی  با زیر بناي کل 1368.35 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و ستون طبقه پنجم بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 46.95 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 20.80 مترمربع به  -

صورت سایبان بتنی همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 157.05 مترمربع ( هر طبقه 31.41 مترمربع  -

(
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 42.45 متر مربع  -

( هر طبقه 8.49 متر مربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.12 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 10.75 متر مربع ( هر طبقه 2.15 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.16 متر می باشد
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.18% ...................... سطح اشغال استفاده شده  

85.48 %
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون  

.بدوي ماده صد مورخ 1399/09/02 می باشد و اجراي حکم نموده است
***********************************

حال در ادامه کار و در مرحله ستونهاي طبقه ششم داراي تخلفات جدید به شرح ذیل می 
:باشد

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به سطح 106.76 به صورت دوبلکس واحد طبقه پنجم (  -
که از این مقدار به سطح 56.14 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد )

الزم به توضیح است ملک فوق داراي 5 واحد باالي 180 مترمربع بوده و نیاز به 5 پارکینگ  -
دوبل ( 10 پارکینگ ) می باشد و حالیه با توجه به تامین 9 پارکینگ ، داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ می باشد
ضمناً تا متراژ 1572.35 مترمربع عوارض پرداخت گردیده و مابقی به سطح 14.67 مترمربع 

 .مشمول تراکم می باشد
الزم به ذکر است تاکنون زیرشیروانی اجرا نشده است و در مرحله اتمام سقف طبقه ششم 

.می باشد
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

23,692,536(بیست و  سه میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار و  پانصد و  سی و  
شش) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 18  4
 

329063  , 1385 تبدیل غیر مجاز 1399/08/26 1/99/37389 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 
(عج) خ 
عرفان 
روبروي 

نمایندگی 
سایپا

1-1-10291-771-1-0-0 70
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر یک برگ مبایعه نامه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
75 مترمربع میباشد.اعیانات به صورت یکباب مغازه به مساحت 36 مترمربع داراي بالکن 

چوبی به مساحت 18 مترمربع و انباري تجاري در حد جنوب مغازه به مساحت 39 مترمربع با 
مصالح بنایی و بلوك میباشد.از بابت مغازه به مساحت 36 مترمربع داراي راي کلی کمیسیون 

ماده 100 به شماره 3254 مورخ 80/03/06 میباشد.( راي به صورت دو باب مغازه جمعا به 
مساحت 72 مترمربع میباشد که هر کدام از مغازه ها به سطح 36 مترمربع بوده که مغازه حد 
شرق با خط عادي به غیر واگذار گردیده است) قدمت انباري و بالکن به سال 85 بازمیگردد. 

با توجه به سال ساخت فاقد کسري پارکینگ میباشد.برابر خط پروژه 11 و طرح تفصیلی 
جدید تماما در مسیر خیابان 18 متري قرار دارد لیکن در سال ساخت و بنا بر طرح قبلی در 
زمان تخلف فاقد عقب نشینی و در کاربري مسکونی بوده است. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم میگردد
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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/26 1/99/37392 بدوي بلوار  
دیلمان 
شهرك 
بهشتی 

بوستان 15

1-1-10486-3-1-0-0 704

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به نظریه کارشناسی بشماره 153715 
مورخ99/08/10 مبنی بر تایید استحکام بنا،به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و احداث دو طبقه 
مازاد با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,184,036,000(دو میلیارد و  

یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 265.49  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی  بارعایت 
اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با 

ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 
50,400,000(پنجاه میلیون و  چهارصد هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 3.75  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/26 1/99/37392 بدوي بلوار  
دیلمان 
شهرك 
بهشتی 

بوستان 15

1-1-10486-3-1-0-0 704

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، با توجه به اینکه طبقات مازاد مورد حکم جریمه 
واقع گردیده  لذا با افزایش و ابقاء 3 واحد مسکونی موافقت میگردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/224 مورخ 1397/07/29 
بصورت ساختمان یک طبقه بر روي یکباب مغازه در یکواحد مسکونی بهمراه انباري در 

زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 229/31 متر مربع صادر گردیده که تاکنون تمدید نگردیده و 
.عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بساحت 1/43 متر مربع-1

توسعه بناي تجاري بمساحت 3/75 متر مربع بصورت تبدیل بخشی از پیلوت به مغازه-2
توسعه بنا در طبقه اول بمساحت 10/03 متر مربع-3

احداث طبقه دوم بمساحت 113/03 متر مربع بصورت طبقه مازاد-4
احداث طبقه سوم بمساحت 113/03 متر مربع بصورت طبقه مازاد-5

توسعه زیرشیروانی بمساحت 27/97 متر مربع (توسعه انباري بمساحت 7/68 متر مربع -6
-توسعه راه پله ، راهرو بمساحت 20/29 متر مربع)

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به سه واحد-7
تعداد 4 واحد پارکینگ (یکواحد تجاري -سه واحد مسکونی ) مورد نیاز بوده که با توجه -8
به پرداخت عوارض یکواحد پارکینگ تجاري در زمان پروانه تعداد 2 واحد کسري پارکینگ 

.مسکونی دارند
همچنین وضع موجود اتاقک آسانسور اجرا گردیده در حالی که نقشه هاي زمان پروانه فاقد 

.آسانسور میباشد
%سطح اشغال مجاز 80% - سطح اشغال موجود 79/70

حالیه متقاضی با توجه به تخلفات انجام شده درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 
.را دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.(بروزرسانی)

704

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 پرداخت جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 273,067,200(دویست و  هفتاد و  سه میلیون و  شصت و  هفت هزار و  دویست) 

 ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 46.44  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/03 1/99/37402 بدوي بلوار قلی  
پور کوي 
طالقانی  

فرعی پنجم
 

1-2-10354-56-1-0-0 70
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/74 مورخ 98/04/09 با زیر بناي کلی 187.65مترمربع در 2.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 15.48 مترمربع -1
 افزایش بنا در طبقات 1 الی 2 به سطح 30.96 مترمربع ( هر طبقه 15.48 مترمربع) -2

.تعداد واحدها از 2 به 1 کاهش یافته است

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 75.37% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 100

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي و با توجه به 
نظریه کارشناس رسمی در خصوص استحکام بنا به شماره 165045 مورخ 99/8/25 

ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  در خصوص کلیه تخلفات  در همکف و طبقات و طبقه 
مازادبه مساحت 157/23 متر مربع   بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

جریمه بمبلغ 1,584,878,400(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 157.23  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/205 مورخ 1397/07/18 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

346509 مورخ 1397/12/28 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
236.83 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به 

:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 20.33 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 40.66 مترمربع ( هر طبقه 20.33 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد به صورت دوبلکس طبقه دوم به سطح 90.54 مترمربع ( طبقات 2 و  -

3 به صورت دوبلکس و یک واحدي می باشند )
توسعه زیرشیروانی به سطح 5.70 مترمربع -

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -
.باشد

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 96.68

.از بابت موارد فوق داراي راي تخریب کمیسیون بدوي ماده 100 میباشد
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد. مراتب جهت صدور دستور 

.مقتضی تقدیم می گردد
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 نظر به اینکه راي بدوي به شماره1/99/35889 مورخ 99/6/1  صادره از این شعبه 
بابت  توسعه بنا در طبقه پنجم و افزودن به بناي مفید به مساحت 24/4 متر مربع 

صادر گردیده و حالیه   برابر گزارش جدید شهرداري به شماره 153799  مورخ 
99/8/11 اصالح گزارش  گردیده  و بخشی از آن در راي قبلی مورد حکم قرار نگرفته، 

لذا این کمیسیون با عنایت به استدالالت مذکور، ضمن اصالح متراژ تخلف از24/4  
مترمربع به 67/35مترمربع بابت طبقه پنجم و اول و کاهش سطح راه پله و افزودن به 

بناي مفید  ، پیرو راي صدراالشاره، باستناد تبصره دو ماده صد با ضریب دو برابر به  
452,592,000(چهارصد و  پنجاه و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم می گردد.

جریمه 67.35  2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  140 مورخ  96/9/30 با زیر بناي کل  1648.81 مترمربع در 5.5 طبقه با 
انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 

:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش در همکف بسطح 7.5 متر مربع ضمناً سطح اشغال موجود کمتر از سطح اشغال  -1

.مجاز پروانه می باشد
تبدیل پیلوت به یک باب تجاري بسطح 23.72 متر مربع -2

افزایش در طبقه اول بسطح 15.64 متر مربع -3
کاهش در طبقات دوم الی  چهارم هر طبقه بسطح 5.46 متر مربع -4

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 46.93 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي -5
کاهش زیر شیروانی بسطح 30.69 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 0.7 متر 

مربع ( جمعاٌ 2.8 متر مربع) و طبقه پنجم 1.15 متر مربع
.رعایت پارکینگ مسکونی گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -8
.مراتب با توجه به نامه شماره 136224 مورخ 99/7/16 کمیسیون ماده صد تقدیم می گردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي  ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 164999 مورخ 99/8/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، 
لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 

1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,512,193,200(یک میلیارد و  پانصد و  دوازده 
میلیون و  یکصد و  نود و  سه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 260.99  1.75
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/396 مورخ  97/12/15 با زیر بناي کل  1282.35 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 32.35 مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1
.زمان پروانه 64 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 79.39 درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 129.4 مترمربع ( هر  -2
طبقه 32.35 متر مربع)

تبدیل پیش امدگی آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً بسطح 88.6 متر  -3
مربع ( هر طبقه 22.15 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 4.04 مترمربع ( هر طبقه 1.01 متر مربع )

.رعایت پارکینگ می گردد -5
.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6

.زیر شیروانی بسطح 1.40 متر مربع کاهش یافته است -7
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 1.26 متر مربع و در زیر شیروانی  -8

بسطح 5.34 متر مربع
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
با توجه به اینکه تعداد درب مجاز سواره رو از 2 عدد به 4 عدد افزایش یافته و رعایت  ***

.پارك حاشیه اي نیز می گردد لذا داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي نیز می باشد
.سند اصالحی به مساحت 374.25 متر مربع ارائه گردید ***

70
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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 مجاز با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4,209,408,000(چهار میلیارد و  دویست و  نه میلیون و  چهارصد و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 417.6  3
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 , 1397

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/08/27 1/99/37418 بدوي گلسار خ 
98  
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه به شماره 107 مورخ 95/11/26 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی 

مجموعا` با زیربناي 1108/92 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
.میباشد

توضیح اینکه قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 80 متر مربع با درخواست شکایت 
پالك مجاور بشماره 314269  داراي رأي بدوي بشماره 1/97/23766 مورخ 1397/02/04 و 

.تجدید نظر بشماره 1/97/24118 مورخ 1397/03/05 مبنی بر تخریب میباشند
همچنین داراي دستور موقت دیوان عدالت اداري بشماره 9709970900702663 مورخ 

1397/07/28 همچنین تصمیم کمیسیون بشماره 1/98/33825 مورخ 1398/12/13 بشرح 
(با توجه به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مجدد میباشد لذا با توجه به نظریه دیوان ، 

پرونده به شهرداري اعاده ، گزارش بهنگام تهیه و به کمیسیون ارسال گردد)
همچنین مجددا` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 98/70 متر مربع داراي رأي همعرض 

.بشماره 1/99/36168 مورخ 1399/06/03 و پرونده مختومه میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 394/80 متر مربع (هر طبقه 98/70 متر مربع)-1
احداث طبقه پنجم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
احداث طبقه ششم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 77/19 متر مربع مربوط به تراس غیر 
.مسقف اختصاصی در حد شمال و جنوب میباشد

(طبقات 5 و 6 بصورت دوبلکس)
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمیزان 48/25 متر مربع-4

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 38/88 متر مربع بدلیل احداث 
.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است

احداث راه پله به بام بمساحت 26/48 متر مربع-5
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/64 متر مربع و طبقات -6

4.3.2.1 بمساحت 15/16 متر مربع (هر طبقه 3/79 متر مربع)
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-7

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال و جنوب تعداد 4 واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 50%   - سطح اشغال موجود 88/21
بمساحت 84/58 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب  یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

3,124,800(سه میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 93.  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/01 1/99/37425 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار قلی  
پور گلزاران 
سمت راست 

جنب 
ساختمان 

  نیکو
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 7 مورخ 1394/03/03 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 431.9 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده 

:و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در همکف به سطح 1.21 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 4.84 مترمربع ( هر طبقه 1.21 مترمربع ) -
توسعه زیر شیروانی به سطح 0.51 مترمربع -

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، در نتیجه به سطح 0.42 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 که با توجه به ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ  -
.می باشد

الزم به ذکر است  طبقات دوم و چهارم ازحالت دوبلکس خارج شده و تبدیل به یک واحد  -
مستقل شده، مساحت واحد طبقه دوم به سطح 58.78 مترمربع و مساحت واحد طبقه 

.چهارم به سطح 58.49 مترمربع در فرم تحلیل لحاظ می گردد
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر توسعه تجاري 
همکف به مساحت 72.62 مترمربع، توسعه رواق در همکف به مساحت 6.45 مترمربع، 

توسعه بالکن تجاري به مساحت 225.19 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات ( ارتفاع بالکن وفق پروانه )  قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 

صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-161441 مورخ 
99/08/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش 

سرقفلی به مبلغ 52،504،666،000 ریال دارد، نظر به اینکه اعتراض موجه و مستدلی 
از سوي طرفین به عمل نیامده، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,500,933,201(ده میلیارد و  
پانصد میلیون و  نهصد و  سی و  سه هزار و  دویست و  یک) ریال صادر و اعالم می 

نماید ضمناً مالک مکلف است ارتفاع بالکن را وفق پروانه اعمال نماید.

جریمه 304.26  0
 

3360000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/08/28 1/99/37427 بدوي بلوار معلم  
- 16 متري 
 حسین آباد

1-2-10698-3-1-0-0 711

در خصوص اضافه بناي زیرزمین به مساحت 44.63 مترمربع، اضافه بناي همکف به 
مساحت 15.16 مترمربع، اضافه بناي نیم طبقه به مساحت 27.15 مترمربع، اضافه بناي 
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 58.83 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.16 

مترمربع، 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 2,667,067,200

(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  هفت میلیون و  شصت و  هفت هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 264.59  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص پنج واحد کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 840,000,000

(هشتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 125  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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وقوع 
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در مرحله سفت کاري  که داراي پروانه  ساختمانی شماره 
1/97/447مورخ 1397/12/25 بصورت  سه طبقه روي چهار باب مغازه داراي بالکن و 

زیرزمین  و بانضمام انباري در  زیر شیروانی با زیربناي 1389.02 متر مربع در پنج  واحد 
مسکونی  صادر شده  که حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
. بناي مازاد بر تراکم درزیر زمین بسطح 44.63 مترمربع -1

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 15.16 مترمربع-2
توسعه  تجاري در همکف بسطح 72.62 متر مربع ( تعداد واحدهاي تجاري از چهار باب  -3

به سه باب کاهش یافته است )
. توسعه رواق در همکف به مساحت 6.45 مترمربع -4
. توسعه بالکن تجاري به سطح 225.19 مترمربع -5

. بناي مازاد برتراکم در نیم طبقه به سطح 27.15 مترمربع -6
بناي مازاد بر تراکم در طبقات اول تا سوم به سطح   176.49 متر مربع ( هر طبقه به سطح -7

 58.83 متر مربع )
. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی بسطح 1.16 متر مربع -8

الزم به ذکر است که از بابت واحد هاي مسکونی کسري پارکینگ ندارد و همچنین 4  -9
واحد پارکینگ تجاري نیز در زیر زمین تامین گردیده است وهمچنین با توجه به پرداخت 

یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه ، حالیه داراي 5 واحد کسري 
.پارکینگ تجاري می باشد

.سطح اشغال مجاز60% سطح اشغال اجرائی 83.19 % می باشد
.درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

711

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی صادر شد و با 
عنایت به نظریه کارشناسی به شماره159608 مورخ 99/08/19 ارزش سرقفلی به مبلغ 
28.972.200.000 ریال برآورد گردید. لذا ضمن نقض راي بدوي راي به پرداخت جریمه 

برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ  5,794,440,000(پنج میلیارد 
و  هفتصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.  

جریمه 540.17  0
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/01 1/99/37431 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
گلسار-نب
  ش خ 112

1-1-10178-1-1-0-0 712
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 205,031,250(دویست و  پنج میلیون و  
سی و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 225  2
 

455625  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/01 1/99/37431 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
گلسار-نب
  ش خ 112

1-1-10178-1-1-0-0 712

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما  مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی توسعه به شماره 188 مورخ 84/7/25 
بصورت احداث یکباب مغازه بسطح 27.94 متر مربع و یک واحد مسکونی بصورت یک طبقه 
روي همکف هر کدام بسطح 116 متر مربع می باشد. شرایط موجود قبل از اخذ پروانه توسعه 
بصورت 7 باب مغازه جمعا بسطح 197.75 متر مربع با بالکن سراسري  می باشد که سوابق 
بالکن ها در پرونده فنی موجود بوده اما در جدول پروانه ساختمانی متراژ بالکن ها موجود 
نمی باشد. از بابت افزایش بنا در مغازه احداثی جدید بسطح 1.01 متر مربع و تجمیع ان با 
مغازه مجاور بصورت تبدیل دوباب به یک باب و احداث بالکن براي همین مغازه بسطح 

23.35 متر مربع داراي راي تجدید نظر مورخ 91/5/18 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه 
نقدي بوده که داراي سوابق پرداختی می باشد. حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 

99/2/8 جهت تهیه گزارش بهنگام و کسر میزان تخلفات از راي سال 98 لذا گزارش جدید 
:به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده از سوي متقاضی به شرح زیر تقدیم می گردد

احداث یکباب مغازه در محوطه حیاط بسطخ 147.93 متر مربع ( مغازه شماره 3) -1
تبدیل 3 باب مغازه به یک باب و توسعه ان بسطح 121.07 متر مربع که از این مقدار  -2

بسطح 107.01 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري و مابقی بسطح 14.06 بصورت توسعه 
می باشد.( مغازه شماره 2)

احداث بالکن براي مغازه هاي شماره 2 و 3   به ترتیب 57.56 و 71.76 متر مربع -3
توسعه مسکونی در طبقه اول بسطح 141.85 متر مربع که از این مقدار بسطح 64.01 متر  -4

.مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 8 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5

ضمناً با توجه به گزارش مهندس ناظر درج در پرونده سال وقوع تخلف 1386 می باشد. 
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

بازگشت به نامه دبیرخانه کمیسیون به شماره 78448 مورخ 99/5/4 تخلفات صورت  ***
.گرفته بر روي نقشه پیوستی بصورت هاشور باذکر تخلف نشان داده شده است

با توجه به بررسی به عمل امده و اینکه قسمتی از بالکن هاي قدیمی در مغازه شماره 2  ***
( مطابق نقشه پرونده خالف )تخریب شده لذا بسطح 84.97متر مربع از بالکن سرتاسري 

قدیمی تخریب شده و نسبت به متراژ اولیه بالکن ها کاهش داشته است
لذا خالف بالکن گزارش شده مربوط به متراژ جدید می باشد. همچنین متراژ مغازه ها نسبت 

.به متراژ قدیم  بسطح 28.12 متر مربع کمتر می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 96.28 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 125036مورخ 99/7/2 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 
83,700,000(هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 270  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/29 1/99/37434 بدوي بلوار  
ولیعصر 

کوي 
کشاورز-کو
چه کشاورز 
2 بن بست 
اول سمت 

چپ

1-1-10507-157-1-0-0 71
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 2,521,152,500(دو میلیارد و  پانصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  پنجاه 

و  دو هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 325.31  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي 
بمساحت عرصه حدود 180  مترمربع وبرابر نقشه ارائه شده بمساحت عرصه حدود 177/96

 متر مربع مشتمل بر
یکباب ساختمان 3طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1398

می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبصورت غیابی  در مرحله آرماتوربندي ستون 
 هاي همکف با

زیربنا  حدوداً 150 مترمربع  داراي گزارش درسیستم می باشد حال با عنایت به اینکه 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري است وبرابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل

 : 
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 143/53  مترمربع  -1

 . طبقات اول الی سوم بازیربناي 430/59  مترمربع ( هرطبقه 143/53  مترمربع ) -2
احداث راه پله به بام  بسطح 21/19  مترمربع . وبراي 3 واحد مسکونی رعایت 3 واحد   -3

پارکینگ میگردد . ضمنا` برابر  خط پروژه شماره 11 مورخه 99/3/26  وانعکاس ملک برروي 
 آن

کوچه بصورت بن بست 6متري وفاقد عقب نشینی می باشد  حال باعنایت به طرح تفصیلی 
(3طبقه روي پیلوت ) سطح اشغال مجاز همکف 70% مورد    R121 وقرار گرفتن ملک درپهنه

 %استفاده 79/73
وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80%   مورد استفاده 250/98%   واز کل بناي احداثی 
بسطح 17/53 مترمربع درهمکف وبسطح 307/78   مترمربع در طبقات مازاد برتراکم 

 وبسطح 126 مترمربع درهمکف
وبسطح 144 مترمربع درطبقات درحد تراکم می باشد  حالیه درخواست  پاسخ استعالم 

 . اموقعیت مکانی   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,126,678,400(دو میلیارد و  یکصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 210.98  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/03 1/99/37443 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-103-1-0-0 714

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 308 مورخه 
98/12/11 به صورت 4طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با 

زیر بناي 776/80 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به 
احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  و با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
سطح اشغال مجاز 64/98 درصد ---------- مورد استفاده  85/99 درصد -

اضافه بنا در همکف بمساحت  30/15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً بمساحت 127/36 مترمربع (هر طبقه  31/84  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع همکف و طبقات 1تا 4 بمساحت  -

 11/13 مترمربع
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه  بسطح 10/10مترمربع و در مجموع طبقات 40/40 -

  مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباریها در زیرشیروانی بسطح 1/94 -

مترمربع
فاقد کسري پارکینگ بوده  ولی با توجه به افزایش عرض درب سواره شرقی مشمول -

.پرداخت عوارض درآمدي  جهت یکواحد کسري پارکینگ میگردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد
در پاسخ به نامه شماره 199106 مورخه 99/10/13 کمیسیون محترم ماده صد ، آفتابگیر ذکر 

 شده در متن پروانه ساختمانی بصورت تشویقی و خارج از تراکم مجاز
بصورت تشویقی براي  امالك عقب ساز در نظر گرفته شده و میبایست بصورت تراس سه 

 طرف باز اجرا گردد. در غیر اینصورت جزو بناي مازاد بر تراکم تبدیلی به
کمیسیون محترم گزارش میشود. در ملک مورد گزارش نیز تراس ذکر شده در پروانه عمال 

.بصورت بناي مفید اضافه گردیده است
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شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 973,526,400(نهصد و  هفتاد و  سه میلیون و  پانصد و  بیست و  شش هزار و  

چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 144.87  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37444 بدوي استاد سرا  
مهر شریف 

طالقانی

1-2-10016-134-1-0-0 71
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

بدیهی است با اجراي حکم قلع در خصوص طبقه مازاد ، موضوع یک واحد کسري 
پارکینگ منتفی می گردد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 276 مورخ 
98/09/23 به صورت 4 طبقه روي پیلوت  بانضمام انباري در زیرشیروانی در 4 واحد 

مسکونی با زیر بناي 1068/65 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم 
اقدام به احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف ششم بوده و با توجه به 

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
سطح اشغال مجاز 74/63 درصد ---------- مورد استفاده  88/72 درصد -

اضافه بنا در همکف بمساحت  34/39 مترمربع که از این مقدار 19/26 مترمربع آن بصورت  -
.احداث سایبان در حیاط مشاعی جهت تامین پارکینگ میباشد

 اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 15/13 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا  چهارم جمعاً بمساحت 47/01 مترمربع  (هر طبقه  15/67  -
مترمربع که از این مقدار 0/54 مترمربع بصورت پیشروي بسمت معبراز ارتفاع 6 متر  

میباشد. )
اضافه بنا به صورت تبدیل آفتابگیر در طبقات اول  تا  چهارم جمعاً بمساحت 45 مترمربع   -

به بناي مفید طبقات
احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 219/02 مترمربع در یک واحد مسکونی ( 0/54  -

مترمربع پیشروي بسمت معبر)
 اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی بمساحت 21/02 مترمربع -

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بمساحت 2/80 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 8 واحد -

.مشمول یکواحد کسري پارکینگ میگردد-

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه هیات کارشناسان رسمی 

دادگستري به شماره ش 149170مورخ 99.08.5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث احداث بناي در حد تراکم  به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,574,300(یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار و  
سیصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 121.1  0.1
 

130000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/01 1/99/37446 تجدید 
نظر

گلسار   
125  پنجم

1-1-10195-7-1-0-0 716

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت  بناي مسکونی مازاد برتراکم با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 103,374,000(یکصد و  سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.2  2
 

130000  , 1373
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً
ملک شاکی : به صورت یک دستگاه آپارتمان داراي پروانه و پایانکار واقع در طبقه سوم بوده 

.و خالفی مشاهده نگردید
ملک متشاکی : ساختمان 2 اشکوبه به سطح عرصه 112.20 مترمربع با قدمت حدود سال 

1373 که از بابت اعیان موجود به سطح حدود 130 مترمربع ( هر طبقه 65 مترمربع ) سوابقی 
در سیستم شهرداري موجود نمی باشد. طبقه همکف به سطح 65 مترمربع ( در حد تراکم ) و 
طبقه اول به سطح 65 مترمربع ( 56.1 مترمربع در حد تراکم و به سطح 8.9 مترمربع خارج 
تراکم ) می باشد. حالیه متشاکی بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی ساختمان خود نمودند و 

:با توجه به شکایت همسایه روبرو داراي موارد تخلف به شرح ذیل می باشد
پیش آمدگی غیر مجاز به سمت معبر ( با قدمت سال 1397 ) -

حذف حیاط و تبدیل آن به بناي مسکونی به سطح حدود 15 مترمربع ( با قدمت سال  -
( 1397

 اقدام به کندن آسفالت عمومی براي نصب صفحه و ستون فلزي -
احداث دامنه بیش از حد مجاز به کوچه -

.ارتفاع کنسول از کف معبر حدود 3 متر می باشد -
*********************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 71305 مورخ 1399/04/25 و گزارش 
:کارشناس رسمی دادگستري ( پیوست ) الزم به توضیح است

مالک قسمتهایی از دامنه شیروانی سقف نهایی، زیر کنسول طبقه اول و دیوار طبقه  -1
همکف اضافه بناي جدیدي را به سمت معبر عمومی احداث نموده که مساحت آن در باال 

.محاسبه شده است
.سال وقوع تخلف 1397 می باشد که اعالم گردیده بود -2

مالک براي مقاوم سازي کنسول در طبقه اول به مقدار در حدود عرض 0.15 متر و به طول  -3
.8.60 متر و به سطح 1.30 مترمربع به سمت معبر عمومی احداث نموده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

716

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 43.1 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم، هر طبقه به مساحت 41.15 مترمربع، احداث کنسول در طبقات اول تا چهارم 
به سمت معبر جمعاً به مساحت 31.6 مترمربع، اضافه بناي راه پله به مساحت 0.22 

مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 21.83 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 
2,592,720,000(دو میلیارد و  پانصد و  نود و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 261.35  3
 

3360000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/09/19 1/99/37450 بدوي خیابان 130 
 - توحید 8

 

1-1-10470-18-1-0-0 71
7

در خصوص تراکم اعطایی، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 95,508,000(نود و  پنج میلیون و  

پانصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.85  0.5
 

3360000  , 1393 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 6 مورخ 1389/01/22 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت و به مساحت کلی 439.80 

.مترمربع صادرشده است
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد برتراکم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 37.31 مرمربع-1
. احداث انباري در قسمتی از حیاط به مساحت 2.63 مترمربع -2

. احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط به مساحت 3.16 مترمربع -3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه اول به مساحت 41.15 مترمربع -4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم به مساحت 41.15 مترمربع -5
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم  به مساحت 41.15 مترمربع -6

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم  به مساحت 41.15 مترمربع -7
احداث کنسول به سمت معبر حد جنوبی در طبقات اول تا چهارم به مساحت 31.60  -8

مترمربع .( هر طبقه 7.90 مترمربع .)
. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.22 مترمربع-9

 باتوجه به تبصره ماده 7 به مساحت 56.85 مترمربع داراي بناي مازاد برتراکم می باشد -10
کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید به مساحت 21.83 مترمربع  -11

در همکف و طبقات ( همکف به مساحت 4.83 مترمربع و طبقات به مساحت 17 مترمربع ( 
هر طبقه 4.25 مترمربع .))

.کسري پارینگ ندارد
الزم به ذکر است که  اجراء شیروانی تا زمان پایان کار الزامی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث دو باب انباري 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 13,080,000(سیزده میلیون و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.36  2.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/02 1/99/37452 بدوي علی اباد  
نرسیده به 

مسجد 
  هاشمی

1-2-10241-89-1-2-0 71
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده طبق سند یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار 
 .واقع در طبقه اول می باشد

که حالیه بر خالف پایانکار صادره دو باب انباري  به مساحت 4.36 متر مربع احداث گردیده 
 است .( به استناد نقشه معماري پیوستی )

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/08/10 وضعیت موجود عرصه مشاعی از حد 
شمال ، شرق و پخی مربوط به دو گذر به مساحت 12.60 (دوازده و شصت صدم ) متر مربع در 

. تعریض کوچه هاي 8و  16متري قرار دارد. که قسمتی از آن اعیان می باشد
درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک  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 هیات سه نفره کارشناسی شماره 156652  
مورخ 99/08/15 ارزش سرقفلی به مبلغ 25.580.000.000  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 5,116,000,000(پنج میلیارد و  یکصد و  

شانزده میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 201.33  0
 

1800000  , 1394
 , 1399

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/01 1/99/37456 تجدید 
نظر

بلوار قلی 
پور - 

نرسیده به 
 پل هوایی

1-2-10165-4-1-0-0 719
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط مامور ناحیه دو  برابر سوابق  بصورت  یک قطعه زمین فاقد 
سند مالکیت داراي عرصه به مساحت 201.33 مترمربع و داراي اعیان بدون مجوز به صورت 
دفتر کار ب مساحت 41.58 مترمربع (دفتر کار ) با تاریخ احداث 1394/01/01  و احداث دفتر 

کار جدید بسطح حدود 40 متر مربع در مجاورت دفتر قبلی بسطح حدود 40 متر مربع با 
تاریخ احداث 1399/01/01 که در حال حاضر بصورت نمایشگاه اتومبیل کوروش استفاده می 

گردد.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد به استناد خط پروژه  
 13 مورخ 1398/06/06 ، فاقد عقب نشینی می باشد. موارد خال ف اشرح ذیل می باشد

 احداث دفتر کار تجاري بسطح  41.58 با تاریخ احداث 1394 -1
احداث دفتر کا ر جدید بسطح حدود 40 متر مربع در مجاوت دفتر کار قبلی با قدمت  -2

سال جاري 1399
 استفاده از محوطه بصورت محوطه تجاري بسطح حدود 119.75 متر مربع -3

گزارش فوق بصورت غیابی و از مشاهدات بیرونی و بدون متراژ از داخل ملک و بصورت 
تقریبی بوده که بعد از بازدید از داخل ملک و ارائه اسناد و مدارك و نقشه برداري از وضع 
موجود از سوي مالک قابل بررسی دقیق و اصالح می باشدو در خصوص کسري پارکینگ 

  اظهار نظر خواهد شد
الزم به ذکر است  که داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/95/17671 مورخ 
1395/04/26 و با مساحت 130 مترمربع ( 40 مترمربع دفتر کار و 90 مترمربع فضاي باز 

تجاري ) داراي راي تخریب می باشد همچنین داراي پرونده جاري طی شماره درخواست 
357152 گزارش تخلف ملک در کمیسیون ماده صد  میباشد  که بابت آن داراي راي 

کمیسیون تجدید نظر ماده صد طی شماره 1/99/37456 مورخ 1399/09/01 مبنی بر جریمه 
 می باشد

حالیه با توجه به بازدید انجام شده و ارائه نقشه برداري وضع موجود  ************
 توسط مالک گزارش اصالحی بشرح ذیل است

احداث دفتر کار بسطح 41.58 متر مربع با تاریخ احداث 1394 که مالک با اجراي دیوار -1
وسط دفتر کار آن را به دو قسمت مجزي تبدیل نموده و مساحت دقیق کل دفتر کار 41.58 

متر مربع می باشد که در گزارش غیابی دربند 2 گزارش فوق احداث دفترکار جدید بسطح 40
 متر مربع با تاریخ احداث سا ل 1399 گزارش شده که اشتباه می باشد و حذف گردید و 

 همچنین راي صادره کمیسیون تجدید نظر  بابت 81.53متر مربع دفتر کار می باشد
استفاده از محوطه بصورت محوطه تجاري بسطح 159.75 متر مربع که بابت 119.75 متر  -2
مربع محوطه باز تجاري داراي راي می باشد لذا  مابه التفاوت محوطه تجاري  بسطح 40 متر 

 مربع می باشد
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برابر ضوابط نیاز به حداقل 6 واحد پارکینگ در فضاي باز براي نمایشگاه اتومبیل می با  -3
 شد که در محوطه تجاري روباز تامین می شود و رعایت پارکینگ میگردد

 مراتب جهت اصال ح گزارش و به روز رسانی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  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  , 1386 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/01 1/99/37458 رسیدگ
ي 

 مجدد

هالل احمر 
خ خانجانی 
کوچه رضا 

خواه

1-1-10492-100-1-0-0 720

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  خارج تراکم به مساحت 75 متر مربع  با ضریب یک  برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ   34,171,875(سی و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد 

و  یک هزار و  هشتصد و  هفتاد و  پنج) 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 75  1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 100مترمربع 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 

167256مورخ 99/8/28و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

4,556,250(چهار میلیون و  پانصد و  پنجاه و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 100  0.1
 

455625  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک ساختمان نسقی  یک طبقه روي همکف  با عرصه به 
مساحت  حدود 100 متر مربع  و اعیان به مساحت 175 متر مربع می باشد. اعیان بصورت 2 
واحد مسکونی در همکف و طبقه اول بوده که ورودي ها با دیوار گذاري و  تفکیک عرصه از 
هم جدا گردیده است. داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد. قدمت بنا به استناد تاریخ 
نصب کنتور برق  واحد همکف حداقل سال 1386 بوده و بسطح 75 متر مربع خارج از تراکم 
می باشد. ضمناً متقاضی مالک واحد طبقه همکف بوده و درخواست صدور مجوز حفاري آب 
به طول 7 متر آسفالت را دارند. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط 

.پروژه می باشد. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 97/11/10 بسطح 8.07 متر مربع از عرصه در تعریض بوده  ***

***.که از این مقدار بسطح 0.74 متر مربع مربوط به اعیان می باشد
بازگشت به نامه شماره 81985 دبیر خانه کمیسیون ماده صد باتوجه به اینکه ملک  ***

داراي 2 مالک بوده و تصمیم کمیسیون مبنی بر ابالغ راي و نامه کارشناسی به مالک طبقه 
اول می باشد. ضمناً گزارش کارشناسی از لحاظ زیر بنا شامل کل ملک طبقه اول و همکف می 

.باشد

720

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد( طبقه پنجم) با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 665,548,800(ششصد و  شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار 
و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.ضمنا` راي شماره 37055 

مورخ 1399.08.25 که سهوا بصورت تجدیدنظر صادر گردیده بدینوسیله  به بدوي 
اصالح  و صادر می گردد

جریمه 99.04  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/09/02 1/99/37460 اصالح
ي 

بدوي

حسین آّباد 
- کوچه 
منفرد 

دوست  - 
کوچه 
فرزانه

1-2-10287-15-1-0-0 721

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 از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم 

به ابقا واحدهاي  مسکونی صادر و اعالم می گردد. و راي شماره 37055 مورخ 
1399.08.25 که سهوا بصورت تجدیدنظر صادر گردیده بدینوسیله  به بدوي اصالح  و 

صادر می گردد

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجازبا ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,751,450,400(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  یک 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.ضمنا` راي شماره 37055 مورخ 1399.08.25 که سهوا بصورت تجدیدنظر 
صادر گردیده بدینوسیله  به بدوي اصالح  و صادر می گردد این راي جزء الینفک راي 

شماره  فوق االشاره بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 347.51  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/02 1/99/37460 اصالح
ي 

بدوي

حسین آّباد 
- کوچه 
منفرد 

دوست  - 
کوچه 
فرزانه

1-2-10287-15-1-0-0 721
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/477 مورخ 1397/12/27و پس از آن اصالح پروانه به 

شماره 356720 مورخ 1398/09/09 به صورت 4.5 طبقه در 6 واحد مسکونی با زیر بناي کل 
929.39 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 51.17 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 210.16 مترمربع ( هر طبقه 52.54  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 99.04 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 25.42 مترمربع  -

به صورت تراس روباز می باشد )
توسعه زیرشیروانی به سطح 0.07 مترمربع -

با توجه به احداث 2 عدد انباري بیش از 5 مترمربع ، به سطح 0.32 مترمربع داراي مازاد  -
تراکم می باشد که به سطح 0.07 مترمربع در توسعه بنا لحاظ شده و مابقی به سطح 0.25 

.مترمربع می باشد
احداث اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 5.55 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 1.59 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.36 متر مربع ( هر طبقه 1.84

 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.15 متر می باشد

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 71.36 مترمربع  -
( هر طبقه 17.84 مترمربع )

افزایش تعداد واحد از 6 به 9 واحد -
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -
ضمناً داراي یک جفت پارکینگ تزاحمی می باشد که در زمان پروانه عوارض آن پرداخت 

.گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است -

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 66.48% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
86.63%

از بابت مواد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
بدوي ماده صد مورخ 1399/09/02 منی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم گردیده 

.است
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*********************************************************
********

حالیه متقاضی برابر نقشه برداري اصالحی ارائه شده در طبقه پنجم قسمتی از انباري ( به 
صورت همزمانساز ) به سطح 2.41 مترمربع را حذف و به واحد آپارتمان اضافه نمودند و 

.درخواست پرداخت خالفی آن را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
تبدیل قسمتی از زیر زمین به استخر بمساحت 45.26 مترمربع ، رختکن بمساحت 

32.35 مترمربع و تبدیل قسمتی از همکف به سالن ورزشی بمساحت 148.25 
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 1,328,056,800(یک 

میلیارد و  سیصد و  بیست و  هشت میلیون و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 225.86  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/02 1/99/37461 اصالح
ي 

بدوي

گلسار  
 انتهاي 98

1-1-10039-416-1-0-0 72
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در زیر زمین ، همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 5,437,656,000(پنج میلیارد و  چهارصد و  سی و  هفت 

میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 539.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/95 مورخ 1397/05/21 
بصورت ساختمان 8 طبقه بر روي پیلوت در 16 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین ، بانضمام 

انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 7710/53 متر مربع  با توجه به رأي کمیسیون ماده 
5 طبق بند 7 صورتجلسه مورخ 1395/12/14 صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام 

: اسکلت میباشد (سربندي نگردیده) و قبال` بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 73/39 متر مربع -1

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 10/71 متر مربع و در -2
همکف 10/55 متر مربع

داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1398/08/12 و متعاقب آن گواهی عدم خالف بشماره 
.356350 مورخ 1398/09/11 دریافت نموده اند

: طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجددا` داراي
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 13/66 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 13/77 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقات 7.6.5.4.3.2.1 بمساحت 80/29 متر مربع (هر طبقه 11/47 متر مربع)-3
اضافه بنا در طبقه 8 بمساحت 156/54 متر مربع-4
 کاهش سطح زیرشیروانی بمیزان 0/23 متر مربع-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 1/60 متر مربع - همکف -6
بمساحت 1/76 متر مربع - طبقات 1 تا 7 بمساحت 153/51 متر مربع ( هر طبقه 21/93 متر 

  مربع) - طبقه 8 بمساحت 28/93 متر مربع
تبدیل قسمتی از زیرزمین به استخر بمساحت 45/26 متر مربع و رختکن بمساحت -7

32/35 متر مربع
تبدیل قسمتی از همکف به سالن ورزشی بمساحت 148/25 متر مربع و سالن اجتماعات -8

بمساحت 89/39 متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه طبق مصوبه کمیسیون ماده 5 درحد شرق - جنوب و غرب رعایت حداقل 
.فاصله 3 متر الزامی بوده که وضع موجود رعایت میگردد

%سطح اشغال مجاز در زیرزمین 50% -سطح اشغال موجود 55/91
%سطح اشغال مجاز در همکف 50% -سطح اشغال موجود 50/87

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

72
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل یکباب 
مغازه به چهارباب،به منظور تعیین ارزش سرقفلی مابه التفاوت تبدیل یکباب به 

چهارباب وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از 
وصول نظریه کارشناسی به شماره 161515 مورخ 99/08/20 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی مابه التفاوت به مبلغ 4.138.400.000 
ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 827,680,000(هشتصد و  بیست و  هفت میلیون و  

ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 103.45  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/09/03 1/99/37462 بدوي صفاري  
 نیکمرام

1-2-10056-22-1-1-0 72
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 ضریب2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده،  برابر سند ارائه شده بصورت یک باب مغازه فاقد بالکن قطعه اول 
به سطح 103.45 مترمربع داراي پروانه و پایانکار و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات  می 

. باشد
حالیه  برابر نقشه برداري ارائه شده و وضع موجود بدون مجوز اقدام به تبدیل مغازه مذکور 

: به 4 باب نموده اند که به قرار ذیل است
 باب اول 27.09 مترمربع
 باب دوم 34.52 مترمربع
 باب سوم 20.81 مترمربع

 باب چهارم 21.04 مترمربع
برابر ضوابط جاري با توجه به پرداخت 2 باب کسري پارکینگ در زمان پایانکار تعداد 2 باب 

 . کسري پارکینگ تجاري دارند
 . مغازه ها در حال بهره برداریست

.مراتب با توجه به درخواست متقاضی ، جهت  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  توسعه بناي مسکونی به مساحت 40.35  مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا 

به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  0.5  برابر 
ارزش معامالتی بمبلغ 2,219,250(دو میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 40.35  0.5
 

110000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/16 1/99/37475 بدوي خمسه بازار 
کوي 

  حسینی

1-1-10357-38-1-0-0 72
4

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي احمدصدقی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري بمساحت 0.6 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  2  برابر 

ارزش معامالتی بمبلغ 66,000(شصت و  شش هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 6.  2
 

55000  , 1367 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک باب 
خانه مشتمل بر دو باب دکان به مساحت عرصه 187.70 می باشد. از بابت احداث یک باب 
خانه و انباري به مساحت 63 مترمربع و دو باب مغازه به مساحت 33 مترمربع داراي راي 

کمیسیون ماده صد بوده که در این خصوص نیاز به گواهی واحد جلوگیري از تخلفات 
.ساختمانی میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 99/08/28 به سطح 53.31 مترمربع از حد شمال و 

.غرب در تعریض معابر 14 و 6 متري میباشد
بر این اساس داراي اضافه بناي همزمانساز در تجاري به سطح 0.60 مترمربع با قدمت سال 67

. و توسعه بناي مسکونی به سطح 40.35 مترمربع و باقدمت سال 74 میباشد
مراتب باتوجه به درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت صدور دستور مقتضی به 

.حضورتان تقدیم می گردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي، باستناد تبصره 2

ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 69,116,400(شصت و  نه میلیون و  یکصد و  شانزده 

هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 21.13  3
 

960000  , 1391
 , 1393

احداث بناي جداساز 1399/09/09 1/99/37481 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
حسین آباد 

روبروي 
بنگاه 

خوشدل

1-2-10263-20-1-0-0 72
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده 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 163772  مورخ 1399.08.24  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 1.420.400.000  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 284,080,000(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  هشتاد هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 35.51  0
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1399/09/09 1/99/37481 تجدید 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 406 مورخ 
1389/12/28 با زیر بناي کلی 686.8 در 4.5 طبقه و 4 واحد مسکونی میباشد. عملیات 
ساختمانی در سال 90 آغاز گردید و پس از آن  از بابت اضافه بناي مسکونی  و یک طبقه 

مازاد داراي آراء کمیسیون ماده 100 و گواهی عدم خالف به شماره 424797 مورخ 99/03/24
 با زیربناي 1147.82 در 10 واحد مسکونی میباشد. حالیه با توجه به بازدید بعمل آمده 

مشخص گردید که بخشی از پیلوت به دوباب مغازه به مساحت 35.51 مترمربع و فضاي زیر 
راه پله به دو باب انباري به مساحت 4.59 مترمربع تبدیل شده است. همچنین  8 باب انباري 

دیگر در محوطه حیاط از جنس مصالح بتنی به مساحت مجموع 16.54 مترمربع احداث 
گردیده است. با توجه به گزارش موجود در سیستم قدمت انباریها و مغازه ها به سال 93 

بازمیگردد و در گزارشات قبلی داراي سابقه گزارش میباشد لیکن منجر به صدور راي نشده 
است. مشخصا سال وقوع تخلف 93 میباشد. توضیحا به اینکه پیش از صدور پروانه و قبل از 
تخریب اعیانات جهت احداث ساختمان نیز دو باب مغازه قدیمی رو پالك ثبتی قرار داشته 
که داراي سوابق صنفی میباشد.با توجه به احداث بنا به صورت 5 طبقه روي دو باب مغازه 
میبایست ایستگاه مشترك آتش نشانی ( پاگرد دوم) اجراء میشده لیکن در وضع موجود 

اجراء نشده که در اینخصوص باید از سازمان آتش نشانی استعالم شود.متقاضی درخواست 
.صدور گواهی پایانکار را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

در پاسخ به سوال اعضاي محترم کمیسیون ماده 100در خصوص نحوه تامین پارکینگ به 
استحضار میرساند که با توجه به تاریخ صدور پروانه و سال ساخت و قدمت بنا رعایت 

پارکینگ هاي مسکونی میگردد و در خصوص بناي تجاري نیاز به تامین پارکینگ نمی باشد. 
ضمنا با توجه به اینکه ساختمان پایانکار دریافت نکرده رضایت سایر مالکین جهت احداث 

بناي تجاري موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع میباشد و سازنده اصالتا قبل از 
..صدور پایانکار ذي نفع و یا ذي ضرر مطلق میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض آقاي یاسر خدابخشی و شرکا ، نسبت به راي  تجدیدنظربشماره  
26865 مورخ1397.08.26 مطروحه در دیوان عدالت اداري شعبه  13 (شعبه سی و 
سوم سابق )  که جهت رسیدگی مجدد برابر دادنامه شماره 9809970903301807 

مورخ 1398.04.09 آرائ صادره نقض گردیده است و موارد ایراد و اشکال شعبه دیوان 
به آراء صادره عبارتست از: 1-عدم تعیین قدمت بنا از طریق ارجاع امر به کارشناس 

رسمی2-عدم رعایت مبلغ جریمه با مفاد راي وحدت رویه شماره 42 مورخ 
1378.02.25  3-عدم توجه به مبانی تعیین ضریب از حیث موقعیت ملک و فاصله تا 

معابر اصلی و فرعی و مصالح بکار برده شده،از آنجائیکه نامبرده در تاریخ 1394.02.13
  پروانه ساختمانی به شماره 4 را از شهرداري منطقه دریافت نموده است و  کمیسیون 
نیز بر اساس سال وقوع تخلف(1394) جریمه صادر نموده است ، مضاف بر اینکه برابر 

نظریه کارشناسی شماره 159086 مورخ 1399.08.18(ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکزي رشت ) سال وقوع تخلف و زمان احداث بنا سال 1394 می باشد ،  لذا ایراد 
شکلی را وارد نداسته  و با  توجه به موقعیت مکانی  ، راي صادره به شماره 26865 

مورخ 1397.08.26 و جریمه به مبلغ 22,986,363,200(بیست و  دو میلیارد و  نهصد 
و  هشتاد و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال عینا صادر 

می گرد.رأي صادره قطعی و الزم االجراست.

جریمه 1922.25  3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
به شماره 4 به تاریخ 94/02/13به صورت 6 طبقه بر روي همکف و زیر زمین جهت تامین 
پارکینگ و در 12 واحد مسکونی با زیر بناي کل  1536.28 مترمربع  صادر گردیده است. 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. قبالً با توجه به سوابق داراي راي بدوي 

مورخ  95/11/26 مبنی بر تخریب بوده است که با توجه به اشتباهاتی در گزارش کارشناسی 
قبلی، گزارش اصالحی به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده به شرح زیر تقدیم می 

:گردد
اضافه بنا در زیر زمین به سطح 214.07 متر مربع  ( پوشش زیر زمین به صورت 100% ) که  -1

.از این مقدار بسطح 15.08 متر مربع بصورت احداث باالبر جهت خودرو می باشد
  اضافه بنا در همکف به سطح 103.26 مترمربع -2

احداث 3 باب مغازه فاقد بالکن در همکف جمعاً بسطح 130.76 متر مربع بصورت  تبدیل  -3
بخشی از  پیلوت به تجاري

احداث یک واحد سوئیت در همکف به سطح 67.82 متر مربع بصورت   تبدیل بخشی از  -4
 پیلوت به مسکونی

 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 169.27 متر مربع -5
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 171.31 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.83 متر مربع  -6

.به صورت احداث کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم الی ششم جمعاً بسطح 709.84 متر مربع ( هر طبقه بسطح  -7
177.46 متر مربع) که از این مقدار بسطح 6.97 متر مربع در هر طبقه به صورت احداث 

.کنسول غیر مجاز به شارع می باشد
حذف انبار زیر شیروانی واحداث یک طبقه مازاد بصورت زیر شیروانی به کسر پله فرار  -8

بسطح 273.94 متر مربع
 کاهش زیر شیروانی بسطح 31.78 متر مربع -9

تعداد واحد ها در هر یک از طبقات اول الی ششم از 2 واحد  مسکونی به 3 واحد  -10
مسکونی افزایش یافته است که با توجه به اینکه مساحت واحد کوچکتر  از مساحت توسعه 
بنا در هریک از طبقات فوق کمتر است لذا مشمول تخلف افزایش تعداد واحد مسکونی نمی 

گردد
داراي 20 واحد مسکونی در طبقات و یک واحد سوئیت در همکف بوده که رعایت 21  -11

واحد پارکینگ بصورت 14 واحد در زیر زمین و 7 واحد در همکف گردیده و داراي 3 واحد 
.کسري پارکینگ تجاري جهت 3 باب تجاري می باشد

احداث انباري در زیر راه پله طبقه اول بسطح 6.98 متر مربع -12
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در نقشه هاي زمان پروانه  جهت تردد خودرو از زیر زمین به همکف داراي رمپ بوده که  -13
.اقدام به حذف رمپ و احداث باالبر نموده است

.ضمناً در هنگام صدور پروانه از خارج تراکم استفاده ننموده است
.تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقات دوم و سوم، هریک به مساحت 28.24 مترمربع، احداث 

یک طبقه مازاد به مساحت 146.38 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
29.56 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 4.09 مترمربع، مازاد انباري به 
مساحت 0.56 مترمربع با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 
منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 

وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-169955 مورخ 99/09/01 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید ساختمان از نظر اصول فنی 
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 2,389,665,600(دو 
میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 237.07  3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفتکاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/295 مورخ 97/09/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

.انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 528.35 مترمربع میباشد
از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 23.35 مترمربع و در طبقه اول به سطح 30.36 مترمربع  

(که از این مقدار 1.70 مترمربع عدم رعایت پخ در طبقه اول ) داراي سوابق در واحد 
جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي جریمه از بابت اضافه بنا و تخریب کنسول رو به شارع 

.میباشد
حالیه مشاهده گردید حکم تخریب اجرا گردیده است لیکن با ادامه مراحل ساخت با توجه به 

نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 
:باشد

مابه التفاوت کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.03 -1
مترمربع و در طبقه اول به سطح 7.23 مترمربع

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 56.48 مترمربع (هر طبقه 28.24 مترمربع) -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات دوم و سوم به سطح 15.30  -4

مترمربع (هر طبقه 7.65 مترمربع)
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 146.38مترمربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 4.09 مترمربع -6

به سطح 0.56 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -7
در زیرشیروانی دارد

.سطح اشغال مجاز پروانه 69.67 درصد و سطح اشغال موجود 86.32 درصد میباشد 
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همکف و  طبقات  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  2.25 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  1,565,298,000(یک میلیارد و  پانصد و  شصت 

و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 208.4  2.25
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/306مورخ 96/12/28بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

انباري در زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 728.48 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.03 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 168.40مترمربع (هر طبقه 42.10 مترمربع)-2
به سطح 1.89مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

همکف و 8.08 مترمربع در زیرشیروانی دارد
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.22 مترمربع

کاهش واحدها به 4 واحد مسکونی
.سطح اشغال مجاز پروانه 62.09 درصد و سطح اشغال موجود 74.80درصد میباشد 

.فضاي باز موردنیاز برابر ضوابط تامین می گردد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

72
8

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 
585,144,000(پانصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 348.3  0.5
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/08 1/99/37487 تجدید 
نظر

گلسار   
انتهاي خ 
126 پشت 
  ك وصال

1-1-10462-9-1-0-0 72
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي 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 ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
3 به 2/75برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,272,195,200(دو 

میلیارد و  دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  یکصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 246.43  2.75
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37487 تجدید 
نظر

گلسار   
انتهاي خ 
126 پشت 
  ك وصال

1-1-10462-9-1-0-0 72
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 206 مورخ 1394/11/08 به صورت 5.5 طبقه در 9 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 1857.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

کاهش بنا در همکف به سطح 1.18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 60.88 مترمربع ( هر طبقه 15.22 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 33.72 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 18.5 مترمربع  -

به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم و طبقه پنجم هرکدام به سطح 6.03 متر مربع و طبقه 

چهارم به سطح 0.78 مترمربع ( جمع کل طبقات به سطح 24.9 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.45 متر می باشد

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 0.73 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

توسعه زیر شیروانی به سطح 6.20 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد از 9 به 10 واحد -

اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در همکف به سطح 20 مترمربع -
اضافه بناي ناشی از تغییر جانمایی در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 100مترمربع ( هر  -

طبقه 20 مترمربع )
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 348.30 متر مربع ( تبصره 7) -

داراي 2 واحد کسري پارکینگ در آمدي از بابت 2 جفت پارکینگهاي در تزاحم ( 3و7 - 5 -
و6 ) و 1 واحد کسري پارکینگ درآمدي از بابت افزایش طول درب پارکینگی می باشد. ( 

جمعاً 3 واحد کسري پارکینگ تزاحمی )
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله در همکف 63.22% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده با احتساب راه پله  62.98
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

72
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همکف و  طبقات  ،  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  2.25 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  1,183,896,000(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد 

و  سه میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 170.1  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/10 1/99/37491 تجدید 
نظر

خ معلم ك  
ملکوتیان 

ك بابا 
  یوسف

1-2-10007-43-1-0-0 73
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 365 مورخ 94/12/27 با زیر بناي کلی 1858.5مترمربع در 5.5 طبقه و 13 واحد 
مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد.داراي تخلف 

:ساختمانی به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 10.23 مترمربع -1

افزایش بنا در طبقات 1 الی 5 به سطح 134.1 مترمربع -2
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 2.12 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 18.9 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع  -4
انباري در زیر شیروانی

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید مسکونی به سطح 4.75 مترمربع در طبقات-5
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 65.43% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 67.62
توضیح اینکه تعداد واحدهاي مسکونی از 13 به 10 واحد کاهش یافته است.حالیه متقاضی 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.میگردد

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 
2,193,508,800(دو میلیارد و  یکصد و  نود و  سه میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 217.61  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37493 تجدید 
نظر

دیلمان   
شهرك 
شهید  

بهشتی  
بوستان 19

1-1-10280-1240-1-0-0 73
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 191 مورخ 1394/10/22 به صورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی  

با زیر بناي کل 339.74 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.51 مترمربع -

احداث سایبان متصل به ساختمان در همکف جهت تامین پارکینگ به سطح 6.24 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 142.04 مترمربع ( هر طبقه 35.51  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.37 مترمربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.76 متر مربع ( هر طبقه 1.94
 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث انباري به سطح 30.93 مترمربع -

داراي اضافه بناي خارج از تراکم به سطح 0.34 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5  -
.مترمربع در زیرشیروانی می باشند که در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده است

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد -
داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد که در صورت ابقاي سایبان ، کسري پارکینگ  -

.منتفی می گردد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله 58.94 % ...................... سطح اشغال استفاده 
% شده 92.07

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

73
1

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 52,392,000(پنجاه 
و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار ) ریال در این بند عینا تأیید می گردد .

جریمه 21.83  2
 

1200000  , 1389 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/09/08 1/99/37495 تجدید 
نظر

 
رشتیان-بلو

اررجائی  
کوچه 30

1-2-10120-200-1-0-0 73
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
17,016,000(هفده میلیون و  شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 7.09  2
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37495 تجدید 
نظر

 
رشتیان-بلو

اررجائی  
کوچه 30

1-2-10120-200-1-0-0 73
2

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 45,000,000(چهل و 
 پنج میلیون ) ریال در این بند عینا تأیید می گردد .

جریمه 25  1.5
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 14 مورخ 1389/01/29 بصورت 
ساختمان 3/5 طبقه در یکواحد مسکونی با زیربناي 190/60 متر مربع صادر گردیده که 

: عملیات اجرایی به اتمام رسیده و قبال` بابت
 اضافه بنا در همکف بمساحت 20/55 متر مربع ******
اضافه بنا در طبقات بمساحت 60/85 متر مربع ******

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یکواحد به دو واحد ******
.داراي رأي کمیسیون بدوي مورخ 1389/07/27 و سوابق پرداخت در واحد تخلفات میباشند

 : حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي
اضافه بناي خارج از تراکم  بمساحت 7/09 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر  -1

مربع در همکف
 تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی-2

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقه اول بمساحت 12/46 متر -3
 مربع (هر طبقه 6/23 متر مربع) - طبقه دوم 9/37 متر مربع

توضیح اینکه اضافه بناي موجود در همکف و طبقات بمیزان 12/64 متر مربع کمتر از سوابق 
.خالف میباشد

% سطح اشغال مجاز 50% - سطح اشغال موجود 82/55
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*****************

بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/37495 مورخ 
.1399/09/08 مبنی بر جریمه میباشند

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک اقدام به تخریب قسمتی از انباري مذکور (انباري شماره 2
.) بمساحت 7/09 متر مربع نموده اند

.توضیح اینکه با کاهش مساحت انباري کسري پارکینگ منتفی میباشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
2,264,371,200(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  
یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .ضمنا در خصوص 

افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد پارکینگ ها ، 
نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده 

و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد .

جریمه 224.64  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37496 تجدید 
نظر

خیابان معلم 
کوچه هفتم 

پالك21

1-2-10213-16-1-0-0 73
3

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/149 مورخ  98/6/16 با زیر بناي کل  1017.85 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60

:% اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 27.17مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 72 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 

.87.89 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 108.68مترمربع ( هر  -2

طبقه 27.17 متر مربع)
تبدیل پیش آمدگی بصورت آفتابگیر به بناي مفید جمعا بسطح 49.2 متر مربع ( هر طبقه  -3

12.3 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 3.06 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
22.92 مترمربع ( هر طبقه 5.73 متر مربع )

توسعه زیر شیروانی بسطح 13.61 متر مربع -5
.تعداد واحد ها از 4 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -7
باتوجه به افزایش عرض درب داراي 3 واحد کسري پارکینگ جهت افزایش عرض درب  -8

.صرفا جهت اخذ عوارض درآمدي می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

73
3

درخصوص عقب نشینی اعالمی راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

16.63  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/10 1/99/37499 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه نبوت 

37

1-1-10402-969-1-0-0 73
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابتبناي احداثی مازاد بر تراکم 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  1 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  192,948,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  

نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 160.79  1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/10 1/99/37499 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه نبوت 

37

1-1-10402-969-1-0-0 73
4

درخصوص مقدار بناي در حد تراکم راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها به ضریب 0.1 ارزش معامالتی و مبلغ 21,841,200(بیست و  یک میلیون و  

هشتصد و  چهل و  یک هزار و  دویست) ریال تایید میگردد.

جریمه 182.01  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر یکباب 
 ساختمان مسکونی دوبلکس برابر نقشه برداري ارائه شده  بمساحت عرصه137/9   مترمربع

با نوع اسکلت بتنی وبات قدمت سال 1390 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده  
 : وزیربناي آن شامل

 . همکف بصورت پیلوت بازیربناي 117/4 مترمربع  -1
 . طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 117/4  مترمربع -2

طبقه دوم بصورت مسکونی بازیربناي 108 مترمربع کال` دریکواحد مسکونی می باشد   -3
وبراساس خط پروژه شماره 11 مورخه 99/6/31 کوچه حد شرق بصورت 8 متري که دراین 

 حد
فاقد عقب نشینی وکوچه حد غرب نیز بصورت 8 متري که دراین حد بسطح 16/63  مترمربع 

. داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی برروي آن می باشد
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده  R112 وبرابر طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک در پهنه

 96/8% وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80%   مورد استفاده 128/28% ودرمجموع از
کل زیربنا بسطح 84/89 مترمربع درهمکف وبسطح 97/12 مترمربع درطبقات در حد تراکم 
وبسطح 32/51  مترمربع درهمکف وبسطح 128/28 مترمربع در طبقات مازاد برتراکم   وفاقد

 
 . کسري پارکینگ می باشد

 . حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی در همکف و طبقات  باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها 

بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 1,423,212,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  

دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 169.43  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/12 1/99/37503 تجدید 
نظر

 
طالقانی(پار

ك نیکمرام) 
 خیام

1-2-10082-4-1-0-0 73
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره    259 مورخه   
97/8/29   می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت    با زیرشیروانی  در 6   واحد مسکونی 

  با سایبان
مازاد برتراکم بسطح 11/18 مترمربع و بازیربناي کل 779/97 مترمربع که سطح اشغال 

وتراکم گیري به کسر راه پله انجام شده بود صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد نازك 
 . کاري است

 : وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  26/02   مترمربع  -1

کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 6/11  -2
 مترمربع ( کاهش عرض راه پله به 1/2 متر )

. تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه بسطح 33/44 مترمربع  با ارتفاع 2/73 متر -3
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم بسطح   111/6  مترمربع ( هرطبقه   -4

 37/2    مترمربع )
کاهش سطح راه پله در طبقات اول الی سوم  وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم   -5
 بسطح 26/04مترمربع  ( هرطبقه 8/68  مترمربع )  ( کاهش عرض راه پله به 1/2 متر )

 . افزایش سطح راهرودر زیر شیروانی بسطح 0/75 مترمربع   -6
تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع بسطح 5/02   -7

 . مترمربع
براي 6 واحد مسکونی ویکباب مغازه برابر ضوابط زمان صدور پروانه نیاز به  7 واحد   -8

پارکینگ بوده که رعایت 5 واحد پارکینگ میگرددوبدلیل اینکه احداث تجاري منجر به عدم 
 رعایت پارکینگ

گردیده کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند  . سطح اشغال مجاز همکف 55%   مورد 
استفاده به کسر راه پله  71/94 % وتراکم طبقات 165%   مورد استفاده به کسر راه پله 

227/97% . 
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف واعالم شروع عملیات  رادارد مراتب جهت دستور 

  . تقدیم میگردد
با توجه به دستور معاونت محترم و با توجه به راي تخریب تجاري جهت محاسبات درآمدي از 

.فرم بازدید و تحلیل حذف گردید

73
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 1 باب 
کسري پارکینگ ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 1.5 به 1 برابر ارزش معامالتی 

، مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  
25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در 

این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 25  1
 

1020000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/08 1/99/37505 تجدید 
نظر

انتهاي کوي 
حسینی- 

سه راه 
یزدانی-کو

چه گل 
محمدي- 

فرعی دوم- 
انتهاي 

فرعی-آخري
ن خانه 

سمت چپ

1-1-10660-57-1-0-0 73
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1 برابر ارزش معامالتی 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  

3,243,600(سه میلیون و  دویست و  چهل و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و  
نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 3.18  1
 

1020000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 10,360,140(ده 
میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  یکصد و  چهل) ریال در این بند عینا تأیید می 

گردد .

جریمه 101.57  0.1
 

1020000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري وضعیت موجود بصورت 
یک قطعه زمین نسقی به مساحت 145.10 مترمربع و داراي اعیان بدون مجوز به مساحت 

.104.75 مترمربع با قدمت سال جاري می باشد
.به استناد خط پروژه 12 مورخ 1398/05/16 ،فاقد عقب نشینی می باشد

.سطح اشغال مجاز 70 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 72.19 درصد می باشد
.داخل تراکم 101.57 مترمربع و خارج تراکم 3.18 مترمربع می باشد

.یک واحد  کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903302900 مورخ 1399/06/01 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
مراتب جهت بررسی ارزش معامالتی سال وقوع تخلف به کارشناس رسمی دادگستري 
ارجاع گردید که قرار صادره طی نامه شماره ش ر 145433-1399 مورخ 1399/07/28

 جهت پرداخت هزینه به مالک ابالغ که علیرغم مضی مدت نسبت به پرداخت هزینه 
کارشناسی اقدام نگردید و عذر موجهی نیز اعالم نشده است لذا قرار کارشناس از 

عداد دالیل خارج و رأي بدوي جریمه صادره  به مبلغ 159,092,000(یکصد و  پنجاه و  
نه میلیون و  نود و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه 

مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل 
طرح می باشد .

جریمه 12.83  4
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/08 1/99/37512 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

نبش خ 16 
متري 

فرهنگ 
توحیدي

1-1-10377-249-1-1-0 73
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یک باب مغازه برابر سند به مساحت  20.09مترمربع با بالکن به 
مساحت 5.78 مترمربع و داراي پروانه و پایانکار می باشد طی بازدید بعمل آمده بالکن فوق 
با مصالح چوبی بصورت سراسري در آمده (مجوزي ارائه نشد) مساحت موجود بالکن تجاري 
طبق نقشه 18.70 مترمربع می باشد که بسطح 12.83 مترمربع توسعه یافته است.  همچنین 
داراي تابلو به ابعاد 2*2متر با ارتفاع 3 متر از کف پیاده رو و به عمق حدود 0.40متر به شغل 
لوازم بهداشتی ساختمانی در حال بهره  برداري بوده  و فعال مغازه فوق پلمپ شده و حالیه 

متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه جهت انتقال اجرایی را دارد . مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

در خصوص احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز،  با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 156,486,000(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 23.71  2
 

3300000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/09 1/99/37518 بدوي قلیپور به 
سمت 

پیربازار 
میدان نبوت 

کوچه 
 هاشمی

1-1-10671-30-1-0-0 73
8

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري  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 50,536,200(پنجاه میلیون و  پانصد و  سی و  شش 

هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 153.14  0.1
 

3300000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث با پوشش صد در صد و 
خالفساز بصورت یک طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی  با اسکلت فلزي و قدمت سال 

 . (1398 ) می باشد
: برابر  نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 102.09 مترمربع و تخلفات بشرح ذیل است

.ارتفاع موجود پیلوت بیش از حد مجاز است (3.90 متر ) -
احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 91.06 مترمربع  که بسطح 14.49مترمربع مازاد بر -

. سطح اشغال است
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به کسر حفره راه پله بسطح  85.79 مترمربع  که  -

 . بسطح 9.22 مترمربع مازاد بر تراکم است
. رعایت پارکینگ می گردد -

 مساحت عرصه 102.09 مترمربع -
 R111 کاربري -

. باستناد خط پروژه 12-99/08/07 فاقد عقب نشینی در بن بست 8 متري می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نماسازي و شروع نازك کاریست و  حالیه تقاضاي مجوز 

  . حفاري گاز بطول 5 متر آسفالت و یک متر خاکی  را دارند
. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

73
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 مجاز و طبقه ي مازاد (طبقه ششم) با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 4,114,555,200(چهار میلیارد و  یکصد 
و  چهارده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.ضمنا راي اقلیت (نماینده دادگستري)در خصوص طبقه ي 
مازاد قلع و اعاده به مدلول پروانه می باشد.

جریمه 408.19  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/09 1/99/37519 بدوي 0-0-1-21-10083-1-1  135گلسار  73
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/569 مورخ  97/12/29 با زیر بناي کل  2005.73 مترمربع در 5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
حذف زیر زمین به مساحت 310.63 متر مربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 30.88 مترمربع  بصورت سایبان همگن و  -2
متصل جهت تامیین پارکینگ

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60.26 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 60.42 درصد 
.می باشد

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 33.42 متر مربع -3
کاهش بنا در طبقات دوم الی  پنجم جمعاً به سطح 48.24 مترمربع ( هر طبقه 12.06متر  -4

مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 234.65 متر مربع -5

کاهش زیر شیروانی بسطح 69.41 متر مربع -6
کاهش پله اخر بسطح 9.73 متر مربع -7

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 45.64 متر مربع در زیر شیروانی-8
تبدیل پیش آمدگی آفتابگیر بسطح 63.6 متر مربع به بناي مفید -9

کاهش تعداد واحد ها از 10 به 6 واحد که رعایت 12 واحد پارکینگ بصورت هر واحد 2 -10
.پارکینگ گردیده است

.رعایت فضاي باز گردیده و داراي کسري  فضاي سبز می باشد -11
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

73
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانسازمسکونی در همکف و طبقات ، و توسعه زیر شیروانی با 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 180,624,600(یکصد و  هشتاد 
میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 37.74  1.5
 

1560000  , 1391
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/09 1/99/37521 بدوي شهرك  
فرهنگیان  

ك24

1-2-10450-35-1-0-0 740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
164مورخ 1390/5/23 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل  477.86 
:مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

خارج از  طول 60% بر خالف مدلول پروانه به عمق 3/6 متر-
 اضافه بنا در همکف به سطح 42.96 متر مربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 128.88 مترمربع ( هر طبقه به سطح 42.96 -
 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم از 17/5متر مربع به  -
16/35متر مربع که از خالف گزارش شده به سطح 3/45به صورت تراکمی در واحدها می 

..باشد
داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1391/02/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و 

.اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردید
**************************************

مجدداً از بابت احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 158.05 مترمربع داراي راي 
.کمیسیون ماده صد مورخ 1391/11/01 بوده واجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردید

*********************************************************
*********

حال عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.71 مترمربع ( همزمانساز ) -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.84 مترمربع ( هر طبقه 0.71 مترمربع ) (  -

همزمانساز )
توسعه زیر شیروانی با توجه به احداث 5 عدد انباري کالً به سطح 34.19 مترمربع -

.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است
%سطح اشغال مجاز در همکف 78.53% ............................سطح اشغال استفاده شده 78.89
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

740

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و بازدید اعضاي کمیسیون از ملک  به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات 
اول الی پنجم با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,059,609,600(یک 
میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 105.12  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/10 1/99/37540 بدوي گلسار 
  خ169

1-1-10124-681-1-0-0 741

با توجه به گزارش شهرداري مورخ 99/08/22و افزایش متراژ واحد ها به بیش از 180 
مترمربع مشمول 4 واحد کسري پارکینگ گردیده لیکن با توجه به پذیرش اضافه بناي 

همکف و طبقات وجریمه آن و حکم قلع و اعاده طبقه مازاد ششم ، 2 واحد کسري 
پارکینگ منتفی (مربوط به طبقه مازاد) وبه استناد تبصره 5 ماده صد قانون 

شهرداریها براي دو واحد کسري پارکینگ  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به 
جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 426 مورخ 
97/12/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت

بانضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی با زیر بناي 1332/25 مترمربع بوده که   
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج

از تراکم اقدام به احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف  طبقه ششم بوده  
و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  

:میباشد

سطح اشغال مجاز 59/96 درصد ---------- مورد استفاده  65/98 درصد -
 اضافه بنا در همکف بمساحت 5/52 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً بمساحت 40/85 مترمربع  (هر طبقه  8/17  -
مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 213/77 مترمربع در یک واحد مسکونی -
اضافه بنا به صورت تبدیل آفتابگیر در طبقات اول  تا  پنجم بمساحت 56/50 مترمربع  به  -

 زیربناي مفید
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات یک تا پنج بمساحت 2/25  -

 مترمربع
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6 واحد -

مشمول چهار واحد کسري پارکینگ به لحاظ مساحت واحدها (بیش از 180 مترمربع ) -
.میگردد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر 
مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد در خصوص اضافه بناي همکف به 

مساحت 12.73 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 23.99 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 29.82 مترمربع به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,154,361,600(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

سیصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 114.52  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/09/16 1/99/37549 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلواردیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-170-1-0-0 74
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/206 مورخ  97/7/18 با زیر بناي کل  633.94 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
و دیوار چینی طبقات اول و دوم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 12.73 مترمربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 71.97 مترمربع ( هر  -2
طبقه 23.99 متر مربع)

احداث یک طبقه مازاد به کسر راه پله طبقه چهارم بسطح 141.62 متر مربع در طبقه  -3
چهارم

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 6.84 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 

22.98 مترمربع ( هر طبقه 7.66 متر مربع )
.اقزایش تعداد واحد از 3 واحد به 4 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ می گردد -5

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6
.مساحت زیر شیروانی بسطح 9.29 متر مربع کاهش یافته است /--

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه به جز زیرشیروانی مابقی تخلفات در راي دیوان رد شکایت شده اند 
می بایست از جدول تخلفات حذف شوند.

سایر 139.58  0
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/12 1/99/37552 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی   
گلستان 5
-ولیعصر

1-1-10241-48-1-0-0 74
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/390مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 468.96 مترمربع میباشد، از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 25.35 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -
مفید در همکف به سطح 2.76 مترمربع (که از بابت 30 مترمربع اضافه بنا در همکف داراي 

گزارش غیابی و راي بدوي مبنی بر اعاده به وضع پروانه میباشد)
همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح 

:ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 76.05 مترمربع (هر طبقه 25.35 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 8.94  -

مترمربع (هر طبقه 2.98 مترمربع)
یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت اتاق در زیرشیروانی به سطح 26.48 مترمربع -

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع
کسري فضاي باز به سطح 34.22 مترمربع

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-217196-1398مورخ 98/11/26 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره 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 تکمیلی کارشناسی شماره 187483  مورخ 

مورخ 99/09/26  ارزش سرقفلی مغازه به مبلغ 294.000.000  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 58,800,000(پنجاه و  هشت میلیون و  
هشتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 49.47  0
 

800000  , 1373
 , 1384

احداث بناي بدون مجوز 1399/10/06 1/99/37556 تجدید 
نظر

جاده فخب 
روبروي 
کوچه 

بوستان 3

1-1-10669-30-1-0-0 74
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق نقشه ثبتی اداره ثبت به صورت ششدانگ دو 
باب مغازه به مساحت 49 مترمربع می باشد.مساحت قطعه در سند مالکیت به اشتباه 2900 

.مترمربع قید گردیده که با حدود و ابعاد ذکر شده در سند مغایر میباشد
برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود مغازه ها 22.02 و 27.45 مترمربع و فاقد 

بالکن میباشد. با توجه به سند مالکیت و تاریخ نصب کنتور برق در ابتدا یک باب مغازه با 
.قدمت سال 73 بوده که مالک در سال 84 اقدام به تبدیل آن به دو باب نموده است

.یکی از مغازه ها تعطیل و دیگري تحت عنوان فروشگاه قهوه و دمنوش بهره برداري می شود
.از بابت موارد مذکور سوابقی ارائه نگردید

در خصوص تعیین میزان عقب نشینی و مقدار قرارگیري در حریم رودخانه نیاز به انعکاس 
***ملک بر روي خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه به شماره 12مورخ 99/04/24 کال در حریم 45 متري رودخانه بوده و از 
.خیابان 24 متري حد غرب فاقد عقب نشینی میباشد

.با توجه به قدمت بنا و سال وقوع تخلف فاقد کسري پارکینگ میباشد
.از بابت موارد مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 2 برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ504,000,000(پانصد و  چهار میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/10 1/99/37560 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
شهید 

بهشتی خ 
میر 

ابوالقاسمی 
نبش 

بوستان 16

1-1-10487-13-1-0-0 74
5

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 164979 مورخ 99/8/25کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10/444/700/000 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 2,088,940,000(دو میلیارد و  هشتاد و  
هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 129.3  0
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بنا هاي مسکونی در همکف و طبقات ،   بااعمال  ضریب 2/75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  جریمه بمبلغ 1,831,737,600(یک میلیارد و  هشتصد و  سی و  یک 
میلیون و  هفتصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 198.24  2.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/81 مورخ 1397/05/14 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 351310 مورخ 

1398/04/30 به صورت 5.5 طبقه در 4 واحد مسکونی به همراه مغازه داراي بالکن  با 
زیربناي کل 896.58 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و 

میلگرد ستونهاي طبقه پنجم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.02 مترمربع -
توسعه تجاري به صورت تبدیل پیلوت به سطح 4.94 مترمربع -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 54.27 مترمربع -
توسعه بالکن تجاري با توجه به حذف انباریها و موتورخانه و تاسیسات به سطح 124.36  -

مترمربع
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 96.08 مترمربع ( هر طبقه 24.02 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 5.07 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 18.8 متر مربع ( هر طبقه 3.76 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري 

.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف با احتساب راه پله 73.62% ...................... سطح اشغال 
%استفاده شده 85.45

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

74
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی برتبدیل پیلوت 
به دو مغازه به مساحت 54.38 مترمربع(مغازه شماره 2 ) و 44.55مترمربع (مغازه 

شماره 3) به  منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 142757 مورخ 
99/07/24  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی برتعیین ارزش سرقفلی به 

مبلغ 18.461.100.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,692,220,000(سه میلیارد و  

ششصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 101.33  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/12 1/99/37579 بدوي  
شهیدرجاي
ي روبروي 
پارك میثم 

کوچه55

1-2-10120-11-1-0-0 74
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 50,904,000(پنجاه میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.06  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به گزارش شهرداري و حکم اعاده براي مغازه هاي 1 و4 یک واحد کسري 
پارکینگ حذف و به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها براي دو واحد کسري 
پارکینگ با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد 

و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي تصمیم شماره 37186  مورخه 99/8/17  کمیسیون محترم ماده صد  مکان 
ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره     1/98/303     مورخه       

1398/12/01می
باشد که بصورت   3 طبقه روي پیلوت ویکباب مغازه   در   3 واحد مسکونی بازیربناي کل    

828/33   مترمربع با پرداخت یکواحد کسري پارکینگ تجاري صادرگردیده    عملیات 
 ساختمانی درحد سربندي

 : است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
  . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 6/06 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت احداث یکباب مغازه درمحوطه حیاط بسطح 14/52   -2
  . مترمربع

تبدیل قسمتی از پیلوت به دو با ب مغازه بمساحت 101/33 مترمربع  با ارتفاع 3/8 متر  -3
 .وافزایش تعداد مغازه هااز یکباب به 4 باب

کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند وبرابر نقشه برداري ارائه شده در طبقات فاقد   -4
افزایش بنا می باشد . توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 69/43%  مورد استفاده 

85/2%   . 
حال برابر تصمیم فوق با فرض اعاده مغازه شماره 4 نسبت به کسري پارکینگ آن اظهار نظر 

شود باشنحضار میرساند با عنایت به اینکه قسمتی از مغازه مورد نظر بصورت توسعه در 
 محوطه حیاط اجرا

گردیده تخریب آن تاثیري در پیلوت ودر آرایش پارکینگها ندارد و فقط یکواحد کسري 
  . پارکینگ آن حذف خواهد شد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

74
6

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 6.27  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 126,403,200(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  سه 
هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.81  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37582 بدوي پستک  بن  
بست34

1-1-10402-303-1-0-0 74
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/101 مورخ  97/5/23 با زیر بناي کل  303.96 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 1 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 6.27 مترمربع  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 74.61 درصد می باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 6.27 متر مربع -2
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه دوم بسطح 6.27 متر مربع -2

حذف راه پله به بام بسطح 18.9 متر مربع -4
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

74
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات (احداث تراس )  با ضریب 1/5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 67,320,000(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  
بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 13.6  1.5
 

3300000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37584 بدوي بلواراستاد 
معین - 

کوچه سوم

1-1-10114-125-1-0-0 74
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب ساختمان بصورت سه طبقه بر روي پیلوت  در سه واحد 
مسکونی که داراي پروانه ساختمانی به شماره 503 مورخ 1378/12/17 و پایانکار به شماره 
29613 مورخ 1380/01/21   می باشد و متعاقب آن داراي صورت مجلس تفکیکی و نقشه 
تفکیکی می باشدو ساختمان تفکیک شده و داراي سه جلد سند ششدانگ مالکیت می 

.باشد
حالیه مالکین سه واحد مسکونی مبادرت به احداث تراس مسکونی در حد جنوبی ساختمان 
( حیاط خلوت حد جنوبی ) با قدمت سال جاري نموده است که با توجه به نقشه برداري ارائه 

شده داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 13.60 مترمربع در همکف و طبقات می باشد ( 
همکف به عنوان سایه کنسول به مساحت 3.40 مترمربع و طبقه اول به مساحت 3.40 

مترمربع و طبقه دوم به مساحت 3.40 مترمربع و طبقه سوم به مساحت 3.40 مترمربع .)
داراي رضایت نامه به شماره 44066 مورخ 1399/08/20 دفترخانه شماره 274 رشت و مبنی 

. بر رضایت در خصوص احداث بالکن نسبت به همدیگر می باشند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

74
8

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 بنا در همکف و طبقات راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 213,984,000(دویست و  سیزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 32.65  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37589 بدوي رشتیان -  
روبروي 

پارك میثم 
-  بن بست  

51

1-2-10120-81-1-0-0 74
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 یک طبقه مازاد راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,238,227,200(یک میلیارد و  دویست و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  

بیست و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 122.84  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در مرحله نازك کاري که  داراي پروانه شماره 1/97/36 مورخ 
1397/04/26 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 720.40 متر مربع صادر گردیده که تا مرحله اجراي سقف دوم  داراي سوابق 
 .کارشناسی به شرح زیر می باشد

((  داراي اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 27/68 متر مربع (هر طبقه 13/84 متر 
مربع) می باشند که از بابت آن داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد  مورخ 97/08/19 به 

 مبلغ 232.512.000ریال جزاي نقدي در حق شهرداري محکوم گردیده است .))

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات سوم و چهارم و 
:احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف به مساحت 0.96 مترمربع-1
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 1.13 مترمربع -2

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در طبقه اول  به مساحت 0.96 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم در طبقه  دوم  به مساحت 14.80 مترمربع  -4

. بناي مازاد برتراکم در طبقه  سوم   به مساحت 14.80 مترمربع   -5
احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 122.84 مترمربع که از این مقداربه  -6

.مساحت 36.39 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
.کسري پارکنیگ ندارد

.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.سطح اشعال مجاز 54.99 درصد و سطح اشغال موجود 59.21 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

74
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 175288 مورخ 99/9/9 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 
و همچنین جلب رضایت نامه از شاکی ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن 

نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه 
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,033,576,000(سه میلیارد و  سی و  سه 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 601.9  1.5
 

3360000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/09/15 1/99/37595 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
قلی پور  

بعد از 
بیمارستان 
پارس  بعد 
از فرش زاد 
شفق  ك 
بهارستان  
بن بست 

سوم 
ساختمان 
اباصالح 
مهدي

1-2-10488-128-1-0-0 75
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابرخط عادي   با 
عرصه حدود 127 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی 4/5 طبقه در4 واحد 

 مسکونی با نوع اسکلت بتنی وبا
قدمت سال 1398 می باشد که بدون اخذ مجوز درحال احداث وعملیات ساختمانی آن در 

 : حد نازك کاري است وزیربناي آن شامل
همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 120/38  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 11/13   -1
مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت که درحد غرب از 2 متر به 1/21 متر ودرحد شرق از 

 2 متر به 1/54 متر
 .  کاهش یافته است وبصورت پاسیوي حد متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده

طبقات اول الی سوم بازیربناي 361/14  مترمربع ( هرطبقه 120.38 مترمربع ) که از مقدار  -2
فوق 33/99 مترمربع (هر طبقه بسطح 11/13  مترمربع )  عدم رعایت عرض حیاط خلوت که 

درحد غرب از 2 متر
به 1/21 متر ودرحد شرق از 2 متر به 1/54 متر کاهش یافته است وبصورت پاسیوي حد  
متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت وپنجره به 

 .  پالك مجاور می باشد
طبقه چهارم با زیربناي 120/38 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 46/08 مترمربع بصورت  -3

تراس غیر مسقف واز کل زیربناي طبقه چهارم  بسطح 11/13  مترمربع عدم رعایت عرض 
حیاط خلوت که درحد غرب

از 2 متر به 1/21 متر ودرحد شرق از 2 متر به 1/54 متر کاهش یافته است وبصورت پاسیوي  
حد متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده  ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت وپنجره به 

 .  پالك مجاور می باشد
براي 4 واحد مسکونی برابر ضوابط نیاز به 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم دارند که رعایت  -4

 دو واحد پارکینگ بدون تزاحم گردیده وکسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند
ضمنا`  برابر خط پروژه  شماره 11 مورخه 99/6/31   وانعکاس ملک برروي آن رعایت عقب 
سطح اشغال مجاز 70% مورد   R112 نشینی گردیده وبا عنایت به قرار گرفتن ملک در پهنه

 %استفاده  94/78
وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80% مورد استفاده 379/14 %   که از کل بناي احداثی 
درهمکف بسطح 31/48 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 88/9 مترمربع درحد تراکم ودر 

 طبقات مجاز بسطح 139/16 مترمربع
مازاد برتراکم وبسطح 101/6 مترمربع درحد تراکم ودو طبقه درطبقات سوم وچهارم بسطح 

 . 240/76  مترمربع مازاد برتعداد طبقات مجاز می باشد ( هرطبقه 120/38  مترمربع )

75
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد   مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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 
119,448,000(یکصد و  نوزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 23.7  1.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37602 تجدید 
نظر

خ  
رجایی(کوي 
  فرهنگیان)

1-2-10452-7-1-0-0 75
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی به شماره  1/97/61 مورخ     
97/5/6  می باشد که با زیر بناي کل  452/03 مترمربع در 3/5 طبقه با انبار زیر شیروانی و 

در 2 واحد مسکونی
  صادر گردیده است  که درحد سفت کاري در خصوص 

. اضافه در همکف به سطح 19/68 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 59/04 مترمربع ( هرطبقه 19/68 متر مربع  -2
)داراي سوابق درواحد خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 98/12/14  کمیسیون ماده صد 

محکوم به پرداخت
 : جریمه گردیده حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده مجددا` داراي 

 . افزایش بناي مازاد برتراکم  همزمان ساز درهمکف همکف بسطح 1/86 مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم همزمان ساز درطبقات اول الی سوم بسطح  5/58 مترمربع (   -2

 هرطبقه 1/86  مترمربع )
افزایش بناي مجددبعد از گزارش خالف داده شده   درزیرشیروانی   بسطح 16/26 -3

مترمربع که از مقدار فوق بسطح 13/89  مترمربع مازاد برتراکم بصورت  انباري بیش از 5 
 .  مترمربع وبسطح 2/37 مترمربع بصورت راه پله  می باشد

کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/7   -4
 . مترمربع ( هرطبقه 0/9 مترمربع ) بصورت مابه التفاوت درآمدي مشمول تراکم

الزم به ذکراست که برابر ضوابط مالک نمی تواند براي ساختمان 3 طبقه تراس غیر مسقف ( 
بام تهرانی  ) احداث نماید وتاقبل از درخواست گواهی پایانکار ملزم به سربندي بصورت 

 . شیروانی می باشد
.حالیه درخواست  گواهی عدم خالف  رادارد مراتب جهت  دستور  تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 

2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي 
به پرداخت جریمه به مبلغ  1,331,568,000(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  یک 

میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و 
اعالم می گردد . 

جریمه 198.15  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37603 تجدید 
نظر

علی آباد   
ملی

1-2-10190-30-1-0-0 75
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/264 مورخ  97/9/1 با زیر بناي کل  592.01 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.73 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 89.48درصد می باشد
افزایش بنا در طبقه اول بسطح 29.73 متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 99.12 مترمربع ( هر  -3
طبقه 33.04 متر مربع که از این مقدار در هر طبقه بسطح 3.31 متر مربع بصورت کنسول 

روي پخ و در ارتفاع باالي 5 متر می باشد.)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 7.24 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
28.92 مترمربع ( هر طبقه 7.23 متر مربع )

کاهش زیر شیروانی بسطح 13.76 متر مربع -5
.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 3.41 متر مربع می باشد -6

.تعداد واحد ها از 3 به 4  واحد افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبزمی باشد -8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 15.48 مترمربع 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 273,067,200(دویست و  هفتاد 
و  سه میلیون و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 46.44  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/16 1/99/37604 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور کوي 
طالقانی  

فرعی پنجم
 

1-2-10354-56-1-0-0 75
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/74 مورخ 98/04/09 با زیر بناي کلی 187.65مترمربع در 2.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 15.48 مترمربع -1
 افزایش بنا در طبقات 1 الی 2 به سطح 30.96 مترمربع ( هر طبقه 15.48 مترمربع) -2

.تعداد واحدها از 2 به 1 کاهش یافته است

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 75.37% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 100

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,697,622,000(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  هفت 
میلیون و  ششصد و  بیست و  دو هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 169.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/16 1/99/37608 تجدید 
نظر

نیکمرام 
فوالد لو 
  سوم

1-2-10073-8-1-0-0 75
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مسکونی به شماره 411 مورخ 
97/12/18 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 846.45 

مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد نقشه 
:برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 30 مترمربع که از این مقدار بسطح 1.06 مترمربع بصورت  -1
احداث سایبان جهت تامین پارکینگ با مصالح همگن بوده که سطح اشغال مجاز65.94  %  و 

.سطح اشغال مورد استفاده 79.46% می باشد
اضافه بنا در طبقات اول  تا چهارم  جمعاً به سطح  128.36 مترمربع ( هر طبقه  32.09  -2

مترمربع ) که از این مقدار بسطح 3.15 متر مربع در هر طبقه بصورت کنسول به سمت معبر 
12 متري بوده که با ساختمان هاي دو طرف همباد شده و عمق کنسول با در نظر گرفتن نما 

.سازي حدود 30 سانتیمتر می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 4.55 مترمربع عرض راه  -3

.پله موجود طبق نقشه 1.10 متر می باشد
کاهش زیر شیروانی بسطح 4.54 متر مربع ضمن احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع  -4

بسطح 6.18 متر مربع
.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -5

. رعایت پارکینگ  می گردد
درخواست صدور  گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.در مرحله بهره برداري می باشد ***

75
4

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 پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,618,140,400(سه میلیارد و  ششصد و  هجده میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  

چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در خصوص افزایش تعداد واحد 
مسکونی از 5 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع 

تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با 
تکلیف قانونی نمی باشد .

جریمه 478.59  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 1/99/37612 بدوي سعدي   
داریوش 
مرادي

1-2-10346-46-1-0-0 75
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/73 مورخ  97/5/11 و اصالح پروانه به شماره 345180 مورخ 98/7/8 با زیر 
بناي کل  1013.06 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه 
:شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 55.01 مترمربع  که سطح اشغال مجاز  -1
.زمان پروانه 73.89 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 93.33 درصد می باشد

داراي تغییر جانمایی درهمکف و طبقات اول الی چهارم  جمعاً  بسطح 75 متر مربع ( هر  -2
.طبقه 15 متر مربع) می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 165.03 مترمربع ( هر  -3
طبقه 55.01 متر مربع)

اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 153.68 متر مربع -4
توسعه زیر شیروانی بسطح 22.93 متر مربع -5

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 6.94 متر مربع -6
تعداد واحد ها از 5 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می  -7

.گردد
داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

75
5

در خصوص افزایش واحد مسکونی، با ابقاء دو واحد مسکونی موافقت میگردد. ردتخلف  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/09/17 1/99/37613 بدوي خ سعدي  
ك فالحتی 
- ك 18 بن 

بست 17
شهریور یک

1-2-10309-26-1-0-0 75
6

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 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 543,120,000(پانصد و  
چهل و  سه میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 87.6  2
 

3100000  , 1393
 , 1399

تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به پذیرش دو واحد از سه واحد مسکونی و حکم قلع و اعاده طبقه مازاد یک 
واحد کسري پارکینگ منتفی و به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها براي 

یک واحد کسري پارکینگ با 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 مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/17 1/99/37613 بدوي خ سعدي  
ك فالحتی 
- ك 18 بن 
بست 17شه

1-2-10309-26-1-0-0 75
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 352  مورخ 
92/11/10 به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل یک  واحد مسکونی کالً با زیر بناي 232.80  

. مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف طبقه سوم  فاقد سربندي و فاقد آجرچینی 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

:پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 60.52% ---------- مورد استفاده  84.70 -

اضافه بنا در همکف به سطح 27.45 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 54.90 مترمربع ( هر طبقه  27.45 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.75مترمربع و در طبقات -

اول و دوم جمعا بسطح 3.50 مترمربع (عرض راه پله در هر طرف 1.10 متر است )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 96.20مترمربع -

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از یک به 3 واحد و درنتیجه  با توجه به تامین یک  -
.پارکینگ ، تعداد 2 واحد کسري پارکینگ دارند

. مشمول تبصره 7 نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 

منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
5,406,105,600(پنج میلیارد و  چهارصد و  شش میلیون و  یکصد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 536.32  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/09/15 1/99/37615 تجدید 
نظر

علی آباد-  
مسجد 

هاشمی  سه 
 راه 

 احمدیان

1-2-10153-3-1-0-0 75
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/15 1/99/37615 تجدید 
نظر

علی آباد-  
مسجد 

هاشمی  سه 
 راه 

 احمدیان

1-2-10153-3-1-0-0 75
7

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/304 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 7 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 1114/90 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 69/09 متر مربع-1

 
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 308/2 متر مربع (هر طبقه 77/05 متر مربع )-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 105/90 متر مربع-3
حذف انباري و راهرو در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 7/04 متر -4

مربع
کاهش مساحت راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 8/43 متر مربع و -5

طبقات بمساحت 44/70 متر مربع (هر طبقه 8/94 متر مربع)
((عرض راه پله در هر طرف 1/10 متر))

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 10 واحد-6
با توجه به حذف پارك حاشیه اي (در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین گردیده و وضع  -7
موجود رعایت نمیگردد.) تعداد 3 واحد کسري پارکینگ دارند.(با فرض لحاظ کردن 5 متر 

پارك حاشیه اي ، پارکینگ هاي 1 و 2 و 3 مورد تأیید نمیباشد )
توضیح اینکه با توجه به نامه معاونت شهرسازي و معماري بشماره 171046-1398 مورخ 
1398/09/21 (افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ ، منجر به حذف حداقل پارك 

حاشیه اي مشخص شده در نقشه هاي مبناي صدور پروانه ساختمانی گردد تعداد پارکینگ 
هاي ایجاد شده ، ناشی از افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ ( اعم از موظف ، 

مراجعان یا مازاد بر ضوابط ) را به عنوان فضاي پارکینگ تأمین شده نپذیرفته و عدم رعایت 
ضوابط را به کمیسیون ماده 100 اعالم و تقاضاي اعاده به ضوابط مربوط به تعداد و عرض در 

.پارکینگ ، مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی طرح تفصیلی نمایند
% سطح اشغال مجاز مجاز 55% -سطح اشغال موجود 84/55

بمساحت 138/57 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمساحت 67/28 متر مربع کسري 
.حد نصاب فضاي سبز دارند

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

************
(طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.(بروز رسانی

75
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 170540 مورخ 99/9/2 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 9/370/800/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 
اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,874,160,000(یک میلیارد و  هشتصد و  

هفتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید .

جریمه 49.32  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/17 1/99/37627 بدوي رشتیان 
بلوار 24 

متري جدید

1-2-10234-109-1-0-0 75
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 یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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 پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,788,800(دو میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 83.  1
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/119 مورخ 
97/06/01 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 593.64 مترمربع میباشد، از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا 
سوم و احداث یک طبقه مازاد داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و از بابت تبدیل 
پیلوت به تجاري و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون مبنی بر تخریب بوده که 
بنا به گواهی واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی اجراي حکم گردید و گواهی عدم خالف به 

.شماره 346289 مورخ 99/03/07 صادر گردیده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.32 مترمربع -1

 تبدیل مجدد پیلوت به یک باب مغازه به سطح 49.32 مترمربع -2
یک واحد کسري پارکینگ تجاري -3

به سطح 0.51 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4
. زیرشیروانی

کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.36 مترمربع
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
مطابق نقشه هاي ارائه شده تا این مرحله پارکینگ ها مورد تایید میباشد. پس از اتمام 

.عملیات ساختمانی و کفسازي نیاز به پارك عملی خودرو و بررسی مجدد میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 99/12/11 کماکان به سطح 0.14 مترمربع در تعریض 
. معابر 8 و 24 متري میباشد که رعایت آن در هنگام نوسازي الزامیست

مراتب باتوجه به درخواست گواهی پایانکار جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

.فضاي سبز مورد نیاز تامین نمیگردد
.با توجه به آزمایش پارك عملی در محل، پارکینگها مورد تایید میباشد

75
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 170510 مورخ 99/9/2 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 39/917/280/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 
اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 

ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 7,983,456,000(هفت 
میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  سه میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 81.61  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/17 1/99/37629 تجدید 
نظر

شهرك  
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
 احمد پناه

1-1-10464-3-1-0-0 75
9

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 139374 مورخ 99/7/21
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 

، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 2,936,707,200(دو میلیارد و  نهصد و  سی و  شش میلیون و  هفتصد و  هفت 
هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 291.34  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 میگردد .

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 2,882,460,000(دو میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  

شصت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 343.15  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/97/420 مورخ 97/04/27 با زیر بناي کلی 1450.9مترمربع در 4 طبقه روي همکف با 
یکباب مغازه به سطح 23.95 مترمربع و زیرزمین صادر گردیده است.عملیات ساختمانی در 

:حد نازك کاري میباشد.داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد
افزایش بنا در زیرزمین به سطح 4.84 مترمربع-1

افزایش بنا در همکف به سطح 32 مترمربع -2
افزایش بناي تجاري در همکف به سطح 81.61 مترمربع به صورت تبدیل بخشی از پیلوت  -3
به سطح 31.31 مترمربع و یک چشمه اطاق به سطح 50.3 مترمربع به تجاري و افزایش تعداد 

 واحدهاي تجاري از یکباب به دوباب
 افزایش بنا در طبقه اول 32.93 مترمربع -4

افزایش بنا در طبقات 2 الی 4به سطح 186.57 مترمربع ( هر طبقه 62.19  -5
مترمربع)توضیح اینکه از مساحت تخلف در هر طبقه به سطح 29.26 مترمربع به صورت 

.کنسول به سمت معبر میباشد
تبدیل زیر شیروانی به سطح 76 مترمربع به یک طبقه مازاد در دو واحد مسکونی به  -6

سطح 291.34 مترمربع
احداث انباري در زیر شیروانی و ادامه راه پله به بام به سطح 86.81 مترمربع -7

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -8
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 59.98% ------ سطح 

%اشغال اجرایی 62.44
.سال وقوع تخلف 98 میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

75
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 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 468,468,000(چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  
شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 55.77  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/16 1/99/37633 بدوي خیابان  
شهید  

رجائی - 
روبروي 

 پارك میثم

1-2-10120-30-1-0-0 760
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/201 مورخ 1397/07/12  و متعاقب آن  داراي اصالح پروانه به 

شماره 343532 مورخ 1398/09/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 793.38 مترمربع صادر شده  و 
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.17 مترمربع -1
. احداث سایبان در همکف به مساحت 5.61 مترمربع -2

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 2.31 مترمربع -3
. احداث یکباب مغازه در پیلوت به مساحت 50.86 مرمربع -4

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.17 مترمربع -5
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.17 مترمربع-6
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.17 مترمربع -7

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.17 مترمربع-8
 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 15.73 مترمربع-9

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي  -10
. مفید در همکف  به مساحت 0.39 مترمربع

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به مساحت 2.22 مترمربع  -11
.یکباب کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ مسکونی ندارد و در صورت عدم تایید سایبان ، دو 
.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.سطح اشغال مجاز 68.99 مترمربع و سطح اشغال 76.42 درصد می باشد
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/37053 مورخ 1399/08/05  ، با فرض 
اعاده تجاري همکف ، کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد و ساختمان فاقد کسري 

.پارکینگ می باشد
با توجه به تصمیم  کمیسیون مورخ 99/11/4 با بازدید مجدد ملک مشاهده گردید  ***
مالک اقدام به اجراي سایبان بتنی همگن بسطح 5.61 متر مربع که متصل به سازه اصلی 

  جهت تامین 2 واحد پارکینگ به مساحت 5.61 متر مربع نموده
که در صورت تایید آن کسري پارکینگ مسکونی نداشته و فقط یک واحد کسري پارکینگ 

.تجاري دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 22,675,200(بیست و  دو میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 7.07  1
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/17 1/99/37638 بدوي حسین  
آباد-منفرد 
دوست  بن 

بست 5 
متري

1-2-10284-11-1-0-0 761

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 158440 مورخ 99/8/17 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص طبقه مازاد به استناد تبصره 2
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,664,913,600(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  نهصد و  

سیزده هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 165.17  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/293مورخ 97/09/26 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 682.30 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر 

:خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 1.22 مترمربع-1

به سطح 0.45 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -2
همکف

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 3.66 مترمربع (هر طبقه 1.22مترمربع) -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 1.74 -4

مترمربع (هر طبقه 0.58 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت یک واحد مسکونی و به سطح 165.17 -5

مترمربع
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 7.10 مترمربع 

.رعایت پارکینگ میگردد 
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله حدود 1.10 متر میباشد 

سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله و آسانسور 62.51 درصد و سطح اشغال موجود  
.62.98 درصد میباشد

.فضاي باز و فضاي سبز تامین میگردد 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است 

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
----------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ  4,427,640,000(چهار 
میلیارد و  چهارصد و  بیست و  هفت میلیون و  ششصد و  چهل هزار )  ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.ضمنا` نماینده دادگستري (عضو اقلیت )در خصوص طبقه 
مازاد نظر به قلع و اعاده به مدلول پروانه دارند.

جریمه 439.25  3
 

3360000  , 1398 احداث راه پله به بام 1399/09/18 1/99/37641 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
رجائی - 

کوچه دهم 
- خ نواب 
صفوي-  

نبش کوچه 
طالقانی

1-2-10110-1-1-0-0 76
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 500 مورخ 97/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 

در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی
و بازیربناي 622.75 مترمربع میباشد،از بابت اضافه بنا درهمکف به سطح 41.34 مترمربع،  

طبقات به سطح 195.47 مترمربع، کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 
 به سطح 1.75 مترمربع و

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 200.69 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 
.صد و پرونده مختومه میباشد

حالیه با پیشرفت عملیات ساختمانی مالک اقدام به حذف پارکینگ و تبدیل قسمتی از 
پیلوت به یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 26.05 مترمربع نموده که بر این اساس داراي 

 یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد
.کسري پارکینگ مسکونی میباشد

ضمنا برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي همزمانساز در همکف به سطح 0.09 
.مترمربع ناشی از کاهش راه پله میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 13,029,206,400(سیزده 
میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.ضمنا` نماینده دادگستري (عضو اقلیت )در خصوص طبقه 
مازاد نظر به قلع و اعاده به مدلول پروانه دارند.

جریمه 1292.58  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/18 1/99/37642 تجدید 
نظر

دیلمان   
شهرك 
بهشتی  
بوستان 5

1-1-10298-1-1-0-0 76
3
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 460 مورخ 
1394/12/27  به صورت طبقه  5 روي پیلوت شامل 10 واحد مسکونی و انباري در 

زیرشیروانی کالً با زیر بناي 1651.27 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و 
خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و  بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث طبقه 

مازاد نموده ، در مرحله  سربندي و شروع آجرچینی داراي سابقه گزارش تخلف بشرح ذیل 
: می باشد که تاکنون به کمیسیون ارسال نگردیده است

:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد 
% سطح اشغال مجاز 55.28/% ---------------- سطح اشغال مورد استفاده 85.48 -

اضافه بنا در همکف به سطح 91.41 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 348.39 مترمربع ( هر طبقه  116.13  -

مترمربع )
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 121.41مترمربع -

اضافه بنا در طبقه 5 بسطح 161.88مترمربع که از این مقدار بسطح 40.47 مترمربع عدم  -
رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد بسطح 224.75 مترمربع در طبقه 6 به کسر انباري زیرشیروانی -
افزایش بنا در زیرشیروانی  به سطح  11.51مترمربع -

 احداث راه پله تا بام و اتاقک آسانسور بسطح 35.91 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 10 به 12واحد  که رعایت 12 پارکینگ می گردد -

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 297.32 مترمربع از  تراکم اعطایی  -
استفاده نموده اند.(تبصره 7)

. در اجرا از دو آسانسور استفاده شده است-
. حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نماسازیست و مغایرت جدیدي مشاهده نشد 

درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و  صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

76
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي طبقه اول به مساحت 15.64 مترمربع، اضاقه بناي طبقه پنجم 
به مساحت 46.93 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 4.78 

مترمربع، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 452,592,000(چهارصد و  پنجاه و  دو میلیون و 

 پانصد و  نود و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 67.35  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/09/19 1/99/37644 تجدید 
نظر

علی آباد  
 بعثت

1-2-10195-108-1-0-0 76
4

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت تبدیل پیلوت به یک باب مغازه، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري به منظور تعیین ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-140291 مورخ 
99/07/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 7،110،600،000  ریال دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن 

نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,422,120,000(یک میلیارد و  چهارصد و  

بیست و  دو میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 23.72  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

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 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی 
مرحله اول به شماره  140 مورخ  96/9/30 با زیر بناي کل  1648.81 مترمربع در 5.5 طبقه با 
انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 

:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
کاهش در همکف بسطح 7.5 متر مربع ضمناً سطح اشغال موجود کمتر از سطح اشغال  -1

.مجاز پروانه می باشد
تبدیل پیلوت به یک باب تجاري بسطح 23.72 متر مربع -2

افزایش در طبقه اول بسطح 15.64 متر مربع -3
کاهش در طبقات دوم الی  چهارم هر طبقه بسطح 5.46 متر مربع -4

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 46.93 متر مربع بدلیل عدم رعایت عقب سازي -5
کاهش زیر شیروانی بسطح 30.69 متر مربع -6

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -7
به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 0.7 متر 

مربع ( جمعاٌ 2.8 متر مربع) و طبقه پنجم 1.15 متر مربع
.رعایت پارکینگ مسکونی گردیده و داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -8
.مراتب با توجه به نامه شماره 136224 مورخ 99/7/16 کمیسیون ماده صد تقدیم می گردد

76
4

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 116,250,000(یکصد و  
شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 1/99/37655 بدوي گلسار 122  
جنب 

مسکن مژده

1-1-10098-60-1-1-0 76
5

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 177416 مورخ 99/9/12 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 418.600.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و 
عدم اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 83,720,000(هشتاد و  سه میلیون و 
 هفتصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 41.8  0
 

3100000  , 1396 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده طبق سند یک دستگاه آپارتمان مسکونی، داراي پروانه و پایانکار 
 .واقع در طبقه همکف می باشد

قبال از بابت تبدیل به آرایشگاه زنانه با قدمت سال 1374 داراي راي تجدید نظر کمیسیون 
ماده صد مورخ 98/11/01 مبنی بر تخریب بوده که مالک طی صورتجلسه تخریب مورخ 

99/7/16 اقدام به جمع اوري آرایشگاه و تخلیه نموده و پرونده را مختومه نموده است. بعد از 
آن مجدداً اقدام به تبدیل مکان مذکور به آرایشگاه زنانه نموده که طی گزارش ارسالی به 

.کمیسیون ماده صد قدمت ان سال 1396 اعالم گردیده است
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 1400/3/4 و تصمیم کمیسیون 39233  مورخ 

99/12/18  با توجه به اینکه  در راي  سال 97 سال وقوع تخلف 1374 اعالم شده بر اساس 
ضوابط آن سال فاقد کسري پارکینگ می باشد. وچنانچه  سال وقوع تخلف سال 1396 یکبار 
که حالیه داراي فعالیت صنفی به صورت آرایشگاه زنانه ( به استناد گزارش تخلف سیستمی 
روان به ابعاد LED   0.3 * 0.5 از تاریخ 1396/07/14 ) با تابلو ثابت به ابعاد 1*2 متر و تابلو

.متر در حال بهره برداري می باشد
.با توجه به تاریخ پایانکار صادره حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/05/08 عرصه مشاعی به مساحت 0.8 (هشتاد 

صدم )  متر مربع  از حد شمال ، شرق و پخی مربوط به دوگذر در تعریض کوچه هاي 10 و 20 
.متري بوده که در آن اعیان قرار دارد

.متقاضی درخواست ارسال پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد قانون شهرداري ها را دارد
عطف به نظریه کارشناس رسمی دادگستري با ثبت دبیرخانه شهرداري مرکز به شماره 

177416 مورخ 1399/09/12 که در آن ارزش سرقفل با توجه به سال ساخت 1374 تعیین 
گردیده که به استناد گزارش سیستمی موجود سال تبدیل کاربري 1396 اعاالم و بر این 

اساس تحلیل تعیین خلف ساختمانی تکمیل و با عنایت به طرح تفصیلی زمان تبدیل کاربري 
.، یکباب کسري پارکینگ تجاري تعلق گرفته است

الزم به ذکر است هیچگونه مدارکی مبنی بر تبدیل کاربري قبل از سال 1396 در سوابق 
موجود نبوده و از سوي مالک نیز ارائه نگردیده و طی سنوات ماضی تمامی بالمانع , هاي 
دریافتی به صورت مسکونی بوده  و در گزارش کارشناس رسمی دادگستري نیز هیچگونه 

 ، اشاره اي به زمان تبدیل کاربري نشده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

76
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي تجاري همزمانساز راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 1,571,906(یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  یک 
هزار و  نهصد و  شش) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 2.07  2.5
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/15 1/99/37662 بدوي پل بوسار 
پل بوسار 

جاده خمسه 
بازار  

نرسیده به 
کوچه 

مرادیان

1-1-10382-38-1-0-0 76
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 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 3 قطعه پارکینگ تجاري و مسکونی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
45,562,500(چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر 

میگردد .

جریمه 75  2
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

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 همزمانساز راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 375,131(سیصد و  هفتاد و  پنج هزار و  یکصد و  سی و  یک)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 2.47  0.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe :احتراما`مکان تعرفه شده  طبق سوابق بصورت
((ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 373 مورخ 81/7/10 با زیربناي کل 

281.25 متر مربع بصورت دو طبقه روي 3 باب تجاري بوده که یک بار در مرحله فنداسیون 
گواهی عدم خالف به شماره 30546 مورخ 82/9/17 دریافت نموده و پس از آن در مرحله 

سربندي از بابت احداث یک واحد مسکونی در نیم طبقه باالي مغازه بسطح 88 متر مربع و 
احداث کنسول در طبقات دوم و سوم هر کدام بسطح 18.5 مترمربع و  تبدیل 2 واحد به 3 
واحد داراي سوابق وراي کمیسیون ماده صد مورخ 83/7/4 مبنی بر پرداخت جریمه می 

باشد که تا کنون پایانکار دریافت ننموده است. ))
: توضیح اینکه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت بصورت

 کاهش بنا در همکف بمساحت 3/28 متر مربع-1
توسعه بناي تجاري بمساحت 2/07 متر مربع ( همزمانساز)-2

توسعه بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 2/47 متر مربع (همزمانساز)-3
کاهش بناي مسکونی در طبقات دوم و سوم بمساحت 6/28 متر مربع (هر طبقه 3/14 متر -4

مربع)
توضیح اینکه طبق ضوابط تعداد 3 واحد کسري پارکینگ ( یکواحد تجاري - دو واحد 

مسکونی ) دارند.(طبق نقشه اصالحی ارائه شده)
.الزم به ذکر است که در سوابق کمیسیون اشاره اي به کسري پارکینگ نگردیده است

ضمنا` سند مالکیت ارائه شده بصورت کلی بوده و سند مجزا بابت واحد تجاري مذکور ارائه 
.نگردیده و مساحت عرصه طبق سند 93/75 متر مربع میباشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

76
6

درخصوص اضافه بناي مسکونی راي بدوي با جریمه به مبلغ 10,101,600(ده میلیون و  
یکصد و  یک هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 3.64  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/09/22 1/99/37675 تجدید 
نظر

چمارسرا 
عابدي  25

متري

1-2-10382-10-1-0-0 76
7

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت احداث سرویس بهداشتی با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,552,000(سه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.7  1
 

960000  , 1399 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 1/96/388
مورخ 1396/12/28 به صورت 3 طبقه روي 2 باب مغازه  شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر 
بناي 973.11 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و 

 ، خارج از تراکم اقدام به احداث نموده
در مرحله اجراي اسکلت و آجرچینی طبقات و در حال سربندي از بابت افزایش بنا داراي 

: سوابق بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 44.90 مترمربع -

 توسعه بناي تجاري بصورت تبدیل پیلوت بسطح 1.85 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  147.45مترمربع ( هر طبقه  49.15 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2 مترمربع و در مجموع  -

 طبقات 1تا 3 بسطح 6.09مترمربع
باب پارکینگ براي واحد هاي مسکونی تامین گردیده  و 2 باب کسري پارکینگ تجاري  6 -
در زمان پروانه پرداخت گردیده است . (کسري پارکینگ ندارد)ضمنا پارکینگ هاي جانمایی 

. شده در زمان تکمیل ساختمان نیاز به جانمایی عملی دارد
. با توجه به جانمایی پارکینگ یک باب کسري پارکینگ تزاحمی (فقط درآمدي) دارند -

.رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
*********************************************************

**************************************
از بابت گزارش فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد و  پس از آن گواهی 

 . عدم خالف دریافت نموده اند
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و واحدها در حال بهره برداریست و برابر نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به عدم خالف می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم بسطح 1.35 مترمربع -

 
بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.29  -

 مترمربع
. احداث یک باب سرویس بهداشتی در انتهاي حیاط برابر نقشه بسطح 3.70 مترمربع -

 . از بابت تخلفات مجدد داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد -*
الزم به ذکر است که نواقص نیز برطرف گردیده است  و  تقاضاي صدور پایانکار را دارند . 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

76
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات راي بدوي باستناد تبصره دو ماده 
صد قانون شهرداریها با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 

3,198,988,800(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  هشتاد و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 317.36  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 1/99/37679 تجدید 
نظر

گلسار 
  خ177

1-1-10124-415-1-0-0 76
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/250 مورخ 1397/08/26 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی با رعایت عقب سازي در طبقه پنجم با زیر بناي کل 819.65 مترمربع صادر گردیده 
است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 49.90 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 161.64 مترمربع ( هر طبقه 40.41 مترمربع  -
(

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 98.21 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 57.8 مترمربع  -
عدم رعایت عقب سازي می باشد )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه پنجم -
به سطح 3.48 متر مربع

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد
توسعه زیرشیروانی به سطح 4.13 مترمربع -

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج تراکم به سطح 1.76 مترمربع به دلیل احداث انباري 
.بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی می باشد که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است

با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -
.باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 58.81% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

79.80%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده  و دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش 
کارشناس رسمی در خصوص بررسی اصول سه گانه به شماره 179317 مورخ  99/9/15

ثبت دفتر شهرداري مرکز و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا ي مسکونی در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد (طبقه پنجم )  حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,342,729,600(سه میلیارد و  سیصد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه 
هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 331.62  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

طبقه مازاد بر تراکم 1399/09/22 1/99/37683 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
خیابان 139  
بن بست 6

متري

1-1-10172-40-1-0-0 76
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/66 مورخ 98/04/02 با زیر بناي کلی 827.25 مترمربع در 4.5 طبقه  در 4 واحد 

صادر گردیده است..عملیات ساختمانی در مرحله اجراي دیوارهاي برشی طبقه پنجم 
:میباشد.با توجه به نقشه برداري وضع موجود داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 29.57 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 4 به سطح 118.28 مترمربع ( هر طبقه 29.57 مترمربع) -2

حذف و  تبدیل زیرشیروانی به سطح 56.25 به یک طبقه مازاد به سطح 183.77 مترمربع-3
 

.رعایت پارکینگ میگردد
سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور  64.97% ------ سطح اشغال 

%اجرایی 77.43
حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را 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 به مساحت 17.08 مترمربع، احداث سوئیت در نیم طبقه 
به مساحت 49.72 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.23 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 11,389,950(یازده میلیون و  سیصد و  هشتاد و  نه هزار و  نهصد و  
پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.03  3
 

55000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37684 بدوي صفاري ك  
شهید 

  فیاضی

1-2-10047-13-1-0-0 77
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بالکن، به استناد تبصره 3  ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,765,600(یازده میلیون و  هفتصد و 

 شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 53.48  4
 

55000  , 1359 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37684 بدوي صفاري ك  
شهید 

  فیاضی

1-2-10047-13-1-0-0 77
0

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی،  به استناد تبصره 5 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,750,000(دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

55000  , 1359 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان قدیمی داراي پروانه 355 مورخ 59/4/8 بصورت یک باب 
خانه بر روي 4 باب مغازه  با زیر بناي کل 432 متر مربع ( همکف 200 متر مربع و طبقه اول 

232 متر مربع) که متراژ مغازه ها در پروانه سال 59 قید نگردیده و قدمت آن مربوط به سال 
:پروانه و داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 17.08 متر مربع بدلیل احتساب سایه کنسول بوده ( در زمان  -1
صدور پروانه سایه کنسول جز بنا محاسبه نگردیده است)

احداث سوییت در نیم طبقه بسطح  49.72 متر مربع با احتساب راه پله ( سوئیت 39.53  -2
متر مربع و راه پله 10.19 متر مربع)

داراي بالکن یکدست ساز قدیمی در هر 4 باب مغازه جمعاً بسطح 53.48 متر مربع که از  -3
این مقدار بسطح 4.51 متر مربع خارج از 1/3 بوده و در پروانه اشاره اي به بالکن نشده اما 

.قدمت آن با قدمت احداث ساختمان یکی می باشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ از بابت سوییت -4

اضافه بنا در طبقه اول ( روي بالکن) بسطح 2.23 متر مربع -5
جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب جهت 

.دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 13 مورخ 99/7/15 بسطح 1.54 متر مربع در تعریض گذر 25 متري  ***

.قرار دارد
.به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه موجود 320.78 متر مربع می باشد ***

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 932,904,000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 92.55  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/22 1/99/37685 بدوي گلسار  
 انتهاي104

1-1-10058-557-1-0-0 77
1
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
 شماره  1/98/254 مورخ  98/9/9 با زیر بناي کل  584.79 مترمربع در 3.5 طبقه

با انبار زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 19.27 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 

.81.72 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 66.81 مترمربع ( هر  -2

طبقه 22.27 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 6.47 متر مربع و احداث یک باب انباري بصورت اتاق بزرگتر  -3

از 5 متر مربع با مابه التفاوت 24.47 متر مربع
.رعایت پارکینگ می گردد -4

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

77
1

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 176354 مورخ 99/9/10 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات به استناد تبصره 2 

ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 6,747,812(شش میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  هشتصد و  

دوازده) ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام 
اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 83.05  0.5
 

162500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 1/99/37688 بدوي جاده انزلی  
کوي 

کشاورز  
 کوچه دهم

1-1-10281-62-1-0-0 77
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یک قطعه زمین برابر سند بمساحت عرصه 
93  مترمربع مشتمل بر  یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه بازیربناي 50/79  مترمربع
وسرویس جدا ساز بسطح 6/1 مترمربع با نوع مصالح بلوك وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با    
قدمت سال 1377 می باشد که بدون اخد مجوز احداث گردیده وبا توجه به قدمت بنا فاقد

 . کسري پارکینگ می باشد 
ضمنا` برابر خط پروژه شماره 11 مورخه 99/7/9 کوچه بصورت 10 متري وبسطح 26/16 

 مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 12/86  مترمربع از اعیان وبسطح 13/3
مترمربع از عرصه می باشد وبا عنایت به مساحت باقیمانده ملک براساس ضوابط غیر قابل  

 . احداث  و کل  بناي احداثی بسطح 50/79  مترمربع مازاد برتراکم می   باشد
 . حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه  رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

77
2

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 408,000,000(چهارصد و  هشت میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 200  2
 

1020000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 1/99/37695 تجدید 
نظر

بلوار  
توحید نبش 

 خ 101

1-1-10022-14-1-0-0 77
3

در خصوص اعتراض مالک 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 تکمیلی کارشناسی شماره 173207  مورخ 
99/09/05  ارزش سرقفلی به مبلغ 23.572.000.000  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 4,714,400,000(چهار میلیارد و  هفتصد و  چهارده 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 460.73  0
 

1020000  , 1358
 , 1391

تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان دو اشکوبه قدیمی در دو واحد مسکونی مشتمل بر 2 
باب مغازه که مغازه به غیر واگذار شده و بصورت یکجا در حال بهره برداري است (کیف و 

.کفش پاندورا)
طبقه همکف بازیربناي مفید  133 مترمربع و طبقه اول با زیربناي مفید  278.50  مترمربع به 

همراه پارکینگ بسطح 25.90  مترمربع طبق اسناد پیوست داراي بالمانع و پایانکار از 
. شهرداري بصورت مسکونی به پیوست می باشند

الزم به ذکر است که قبال ساختمان فوق دچار حریق شد و واحد همکف مجوز تعمیرات جزئی 
. بدون افزایش بنا  در سال 1391 به پیوست دریافت نموده اند

حال کل ملک بصورت کافی شاپ و رستوران با نام تجاري کافه کباب بهره برداري می گردد و 
با توجه به اسناد و نقشه برداري ارائه شده توسط مالک داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: سوابق می باشد
  حذف پارکینگ قطعه سوم و تبدیل آن به تجاري در همکف  بسطح 25.90 مترمربع -1

  احداث سرویس بهداشتی در فضاي زیرپله همکف  بسطح 1.57 مترمربع -2
  توسعه موتورخانه در حیاط بسطح 5.38 مترمربع  و تبدیل کل آن به آشپزخانه تجاري -3

 اضافه بناي یکدست ساز در طبقه اول بسطح 11.02 مترمربع -4
تبدیل کل دو طبقه به رستوران و کافی شاپ که برابر ضوابط قدیم تعداد 8 واحد کسري  -5

  .پارکینگ تجاري دارد
 . الزم به ذکر است قبال با گزارش غیابی داراي راي از کمیسیون ماده صد می باشد

. می باشد M113 ضمنا که کاربري ملک در طرح جاري
مراتب با توجه به درخواست متقاضی و ارائه مستندات جهت صدوردستورات بعدي تقدیم 

 . می گردد

77
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک و نیم اشکوبه، 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 وصول نظریه 

کارشناسی که تحت شماره ش ر-172642 مورخ 99/09/05 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 

راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,660,400(دو میلیون و  
ششصد و  شصت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 118.24  0.1
 

225000  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37700 بدوي رشتیان بعد 
از پارك 

میثم پشت 
ناحیه 

دوشهرداري 
یاس اول 

کوچه دوم 
پالك 31

1-2-10681-3-1-0-0 77
4

در خصوص مازاد بر تراکم، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 18,994,500(هجده میلیون و  

نهصد و  نود و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.52  2.25
 

225000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 22,500,000(بیست و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  2
 

225000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده برابر سند مفروزي ارائه شده به مساحت عرصه 118.24مترمربع داراي اعیان 
خالف ساز بصورت یک و نیم اشکوبه با قدمت حدود 20 سال که بصورت دو واحد در حال 

 . بهره برداریست بالمانعی ارائه نشد
: باستناد نقشه ارائه شده مساحت ها بشرح ذیل است

 احداث بناي بدون مجوز در همکف بصورت دو واحد (سوئیت) بسطح 101.86مترمربع -
 احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بصورت دوبلکس سوئیت ها بسطح 53.90 مترمربع -

. قدمت بناي احداث باستناد قبض برق ارائه شده سال 1379 می باشد -
برابر خط پروژه 13 مورخ 96/04/31 ملک مذکور عقب تر از خط پروژه واقع گردیده و فاقد   -

 . عقب نشینی است لیکن یک پله به شارع دارد که باید تخریب گردد
 برابر ضوابط جاري سطح اشغال مجاز 88.68% -------------- مورد استفاده 86.15 -

% 
طبق ضوابط کد پهنه بسطح 118.24 مترمربع در حد تراکم و بسطح 37.52 مترمربع مازاد  -

. بر تراکم می باشد
. دو باب کسري پارکینگ دارد -

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 160.95 مترمربع و توسعه زیرشیروانی به 
مساحت 10.24 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 

معترض و با توجه به موقعیت مکانی و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 
منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 

وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-174848 مورخ 99/09/08 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی 

بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,725,595,200

(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  نود و  پنج هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 171.19  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37701 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

استاد معین 
6 متري

1-1-10233-3-1-0-0 77
5

در خصوض اضافه بناي همکف به مساحت 40.18 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به 
مساحت 19.45 مترمربع، اضافه بناي طبقات دوم و سوم، هر یک به مساحت 35.72 

مترمربع، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,321,185,600(یک میلیارد و  
سیصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 131.07  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/352 مورخ 1397/11/29 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 521.41 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 40.18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 19.45 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم و سوم جمعاً به سطح 71.44 مترمربع ( هر طبقه 35.72 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد  ( طبقه چهارم ) به سطح 160.95 مترمربع -

توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث 2 عدد انباري به سطح 10.24 مترمربع -
.رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله در همکف 63.72% ...................... سطح اشغال 

%استفاده شده  84.17
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

77
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 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 ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

291,152,000(دویست و  نود و  یک میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار )  ریال صادر 
و اعالم میگردد . ضمنا مالک نسبت به تعهد ثبتی در خصوص باالبردن ارتفاع تا 2 متر 

برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 93.92  1
 

3100000  , 1395 طبقه مازاد بر تراکم 1399/09/23 1/99/37703 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي- 
انتهاي 
کوچه 
یازدهم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ،  ساختمان در مرحله اتمام عملیات ساختمانی  که داراي پروانه 
ساختمانی صادره از سوي دهیاري  به شماره 170  مورخ 1388/07/12(نامه تائید اصالت 
پروانه به شماره ثبت دبیرخانه 39081 مورخ 1399/03/17 ) و بصورت یک طبقه بر روي 

همکف مسکونی در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 135.72  مترمربع صادر شده و حالیه 
: با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 12.46  مترمربع. که از این مقدار به مساحت 1.3 متر مربع  -1
. به صورت راهرو مسقف در معبر عمومی احداث گردیده است

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.35 مترمربع -2
احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به مساحت 76.11 مترمربع که از این مقدار به   -3

.مساحت 64.68  مترمربع بصورت تراس روباز (بام تهرانی ) می باشد
 فاصله اشراف به پالك مجاور در ضلع شمالی رعایت نگردیده -4

.ابعاد مندرج در سند با وضع موجود و پروانه صادره مغایرت دارد -5
. تعداد واحد مسکونی از 2 به 1 کاهش پیدا کرده است _6

به ستناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/02/01 از حد جنوب به مساحت 5.43 متر مربع در 
.تعریض کوچه 6 متري قرار دارد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پرونه دهیاري 74/67 درصد ،   سطح اشغال اجرایی  97/07 
 درصد

حالیه درخواست پاسخ استعالم دفتر خانه را دارد  مراتب جهت صدور دستور تقدیم می 
.گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-176370 مورخ 99/09/10  ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مبنی بر تایید اصول فنی و بهداشتی، ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداریها بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با 
اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 1,432,267,200(یک میلیارد و  
چهارصد و  سی و  دو میلیون و  دویست و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر 

و اعالم میگردد.

جریمه 142.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 1/99/37707 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار -  
خیابان 142 

- کوچه 
واحدي
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/355 مورخ 1397/12/04به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 554.98 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 34.33 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 102.99 مترمربع ( هر طبقه 34.33 مترمربع  -

(
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

سوم جمعاً به سطح 2.25 متر مربع ( هر طبقه 0.75 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.35 متر متغیرمی 

.باشد
.زیر شیروانی به سطح 5.90 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 2.52  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه 70% ...................... سطح اشغال استفاده شده 89.03
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات و مستندات موجود در پرونده با توجه به گزارش جدید و 
اصالحی شهرداري به شماره 184279 مورخ 99/9/23 در خصوص تراکم گیري ملک 
مذکور ، لذا به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت بناي 

داخل تراکم به مساحت 190/5 متر مربع راي به جریمه به پرداخت یک دهم ارزش 
معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  64,008,000(شصت و  چهار میلیون و  

هشت هزار )  ریال صادر و اصالح میگردد .

جریمه 190.5  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/24 1/99/37709 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار شهید 
قلی پور  

بعد از 
بیمارستان 
پارس  بعد 
از فرش زاد 
شفق  ك 
بهارستان  
بن بست 

سوم 
ساختمان 
اباصالح 
مهدي
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 175288 مورخ 99/9/9 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 
و همچنین جلب رضایت نامه از شاکی ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن 

نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه 
با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,073,456,000(دو میلیارد و  هفتاد و  سه 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 411.4  1.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابرخط عادي   با 
عرصه حدود 127 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی 4/5 طبقه در4 واحد 

 مسکونی با نوع اسکلت بتنی وبا
قدمت سال 1398 می باشد که بدون اخذ مجوز درحال احداث وعملیات ساختمانی آن در 

 : حد نازك کاري است وزیربناي آن شامل
همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 120/38  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 11/13   -1
مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت که درحد غرب از 2 متر به 1/21 متر ودرحد شرق از 

 2 متر به 1/54 متر
 .  کاهش یافته است وبصورت پاسیوي حد متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده

طبقات اول الی سوم بازیربناي 361/14  مترمربع ( هرطبقه 120.38 مترمربع ) که از مقدار  -2
فوق 33/99 مترمربع (هر طبقه بسطح 11/13  مترمربع )  عدم رعایت عرض حیاط خلوت که 

درحد غرب از 2 متر
به 1/21 متر ودرحد شرق از 2 متر به 1/54 متر کاهش یافته است وبصورت پاسیوي حد  
متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت وپنجره به 

 .  پالك مجاور می باشد
طبقه چهارم با زیربناي 120/38 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 46/08 مترمربع بصورت  -3

تراس غیر مسقف واز کل زیربناي طبقه چهارم  بسطح 11/13  مترمربع عدم رعایت عرض 
حیاط خلوت که درحد غرب

از 2 متر به 1/21 متر ودرحد شرق از 2 متر به 1/54 متر کاهش یافته است وبصورت پاسیوي  
حد متوسط 1/2 متر ×3/47 متر اجرا گردیده  ودر آن حد داراي پنجره واشرافیت وپنجره به 

 .  پالك مجاور می باشد
براي 4 واحد مسکونی برابر ضوابط نیاز به 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم دارند که رعایت  -4

 دو واحد پارکینگ بدون تزاحم گردیده وکسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند
ضمنا`  برابر خط پروژه  شماره 11 مورخه 99/6/31   وانعکاس ملک برروي آن رعایت عقب 
سطح اشغال مجاز 70% مورد   R112 نشینی گردیده وبا عنایت به قرار گرفتن ملک در پهنه

 %استفاده  94/78
وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80% مورد استفاده 379/14 %   که از کل بناي احداثی 
درهمکف بسطح 31/48 مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 88/9 مترمربع درحد تراکم ودر 

 طبقات مجاز بسطح 139/16 مترمربع
مازاد برتراکم وبسطح 101/6 مترمربع درحد تراکم ودو طبقه درطبقات سوم وچهارم بسطح 

 . 240/76  مترمربع مازاد برتعداد طبقات مجاز می باشد ( هرطبقه 120/38  مترمربع )
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 . حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد   مراتب جهت دستور 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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,694,548,800(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  چهار میلیون و  

پانصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 168.11  3
 

3360000  , 1393 تبدیل غیر مجاز 1399/09/30 1/99/37719 بدوي بلوار  
دیلمان خ 

میر 
ابوالقاسمی 

بعد از 
  بوستان 21

1-1-10493-16-1-0-0 77
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  398 مورخ 
1392/12/14  می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت   با زیرشیروانی  در 3  واحد 

 مسکونی بازیربناي کل   411/82   مترمربع
وبا استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 51/31  مترمربع درطبقات صادرگردیده    عملیات  

 : ساختمانی درحد   نازك کاري   است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  27/29   مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم  بسطح   81/87  مترمربع ( هرطبقه   -2
 27/29    مترمربع )

کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح -3
 . 7/64  مترمربع ( هرطبقه 1/91  مترمربع )

ضمنا` در زیرشیروانی بسطح 27/97 مترمربع کاهش بنا وکسري حد نصاب فضاي باز بسطح 
 25/01  مترمربع دارند

سطح اشغال زمان صدور پروانه 50% مورد استفاده برابر ضوابط زمان پروانه به کسر راه پله 
66/93% وتراکم طبقات 100% مورد استفاده به کسر راه پله 200/8% .  رعایت سه واحد 

 پارکینگ میگردد
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص تخریب االچیق  و تبدیل به مغازه که داراي یک واحد کسري پارکینگ می 
باشد با توجه به عدم رسیدگی در مقام بدوي و تجدیدنظر این شعبه مواجه با تکلیفی 

نمی باشد . ارشادا بصورت پرونده جدید به کمیسیون ارسال گردد.  

ردتخلف 55  0
 

850000  , 1388
 , 1399

مساحت کسري پارکینگ 1399/09/24 1/99/37722 رسیدگ
ي 

 مجدد

فخب-قبل 
از کوچه 

گلستان 2

1-1-10665-61-1-0-0 78
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 85,000,000(هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري ، در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  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 بررسی اصول سه گانه  از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 76018مورخ 99/4/31و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 7,675,500(هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد) 
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 با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 90.3  0.1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/24 1/99/37722 رسیدگ
ي 

 مجدد

فخب-قبل 
از کوچه 

گلستان 2

1-1-10665-61-1-0-0 78
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت سرویس بهداشتی با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 17,425,000(هفده میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.03  2
 

1020000  , 1388
 , 1399

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت به صورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر دو باب دکان به مساحت عرصه 196.05 مترمربع بوده که از بابت دو باب مغازه 

فاقد بالکن به سطح 49 مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 7300 مورخ 75/10/22میباشد.تاریخ صدور سند سال 73 

.میباشد
مالک بدون مجوز اقدام به احداث آالچیق چوبی در دو طبقه با زیربناي 21.41 مترمربع متصل 

به یکی از مغازه ها نموده بود که باهم تحت عنوان کافه و رستوران سنتی بهره برداري می 
. شد

همچنین اقدام به احداث ساختمان دوطبقه (یک طبقه روي همکف) در دو واحد مسکونی با 
زیربناي 90.30 مترمربع در حد تراکم و سرویس بهداشتی در محوطه به سطح  2.93 مترمربع 

 .و با قدمت سال 88 نموده است
.براین اساس داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 97/09/05 به سطح 12.79 مترمربع از حد جنوب در 
.تعریض معبر 10 متري واقع گردیده است

طی بازدید مجدد مشاهده گردید مالک با تخریب آالچیق چوبی اقدام به احداث یک باب 
مغازه دیگر (نقاشی اتومبیل) با سرویس بهداشتی با مصالح بلوکی و برابر نقشه به سطح 

حدود   36.10  مترمربع با قدمت سال 99 نموده که داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري 
. می باشد

الزم به ذکر است که داراي اظهارنظر  کارشناس رسمی دادگستري  مهندس گوارابجیري پور  
به پیوست می باشد که قدمت مسکونی را سال 1388 و قدمت مغازه را سال 1373 اعالم 

 . نموده اند
مراتب با توجه به سابقه گزارش ملک و تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد  جهت 

 . صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

78
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  مسکونی در زیرزمین ، همکف و طبقات و طبقه مازاد ، با توجه به گواهی 

استحکام بنا به شماره 180326 مورخ 99/9/17 ثبت دفتر شهرداري مرکز و بااعمال  
ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 12,182,500,800(دوازده 
میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1226.36  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/29 1/99/37732 تجدید 
نظر

گلسار خ  
100 

1-1-10041-21-1-0-0 78
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/96/342 مورخ 1396/12/28 
بصورت ساختمان 6/5 طبقه در 12 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین و انباري در زیرشیروانی 
مجموعا` با زیربناي 4830/04 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 

.میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 21/64 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف با احتساب سایه کنسول بمساحت 65/27 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول بمساحت 66/11 متر مربع-3
اضافه بنا در طبقات 6.5.4.3.2 بمساحت 529/20 متر مربع (هر طبقه 105/84 متر مربع)-4
احداث طبقه هفتم به کسر تراس غیر مسقف مشاعی بمساحت 508/20 متر مربع بعنوان -5

 طبقه مازاد
 حذف انباري در زیرشیروانی و کاهش مساحت راه پله به بام بمساحت 5/47 متر مربع-6

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در زیرزمین بمساحت 11/05 متر مربع-7
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 24/89 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -8

 مربع در زیرزمین
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز در زیرزمین 50% -سطح اشغال موجود 51/28
%سطح اشغال مجاز در همکف 50% -سطح اشغال موجود 58/94

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت میگردد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي تجدیدنظر در خصوص 2 باب کسري 

پارکینگ مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه 

به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر میگردد . ضمنا در 
خصوص 1 باب کسري پارکینگ دیگر با توجه به اظهار نظر کارشناس شهرداري طی 

حضور در جلسه مورخ 99/10/1 موضوع یکباب کسري پارکینگ دیگر منتفی میگردد  
.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/29 1/99/37735 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی آباد  
روبروي 
گرمابه 
 پارس

1-2-10086-13-1-0-0 78
2

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9809970959000098 مورخ 1398/01/05 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 228908 مورخ 98/12/15 اصول فنی و 
بهداشتی مورد تایید قرار می گیرد ، مراتب به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع بنا مجددا 

جهت تعیین ارزش سرقفل 3 باب از 5 باب بناي تجاري به کارشناس رسمی 
دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 177315 مورخ 99/9/12 به شهرداري ابالغ 

که مصون از اعتراض باقی مانده ، لذا ضمن نقض راي تجدیدنظر مستندا به تبصره 4 از 
ماده صد قانون شهرداریها در خصوص 3 باب بناي تجاري از سمت شمال به 

مساحتهاي  18/63 و 17/39 و 17/60 متر مربع راي به جریمه با ضریب یک پنجم 
ارزش سرقفل وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستري به مبلغ 1,286,880,000(یک 

میلیارد و  دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد 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 .2- ضمنا در خصوص 2 

باب بناي تجاري دیگر ، با توجه به اینکه مالک نسبت به راي صادره اعتراض مدللی که 
اساس حکم و مبانی استدالل آن را مخدوش نماید اقامه ننموده و نظر به اینکه دالیل 
مستدلی توسط مالک ارائه نشده و راي تجدیدنظر مبنی بر قلع درخور نقص نبوده و 

عینا تایید می نماید .

جریمه 90.09  0
 

3360000  , 1392 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 3,823,923,600
(سه میلیارد و  هشتصد و  بیست و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  

ششصد) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 505.81  2.25
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 301مورخ 1391/07/15در 4 طبقه روي پیلوت صادر گردیده است. قبالً  در حد 

: سربندي و اجراي دیوارچینی با احداث 4 طبقه  داراي سوابق تخلفات به شرح زیر میباشد
خارج از عمق 60% به طول 5.5 متر /--

افزایش بنا در همکف به سطح 82.87 مترمربع که با کاهش سطح پیلوت(7.81مترمربع)  /--
و تبدیل آن به سطح تجاري,با احداث 5 باب مغازه احداثی  به ارتفاع 3.20متر و به سطح 

.90.68 مترمربع داراي اضافه بنا خارج تراکم
افزایش ارتفاع پیلوت از 2.40متر به 3.20متر /--

افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 364.72مترمربع اضافه بنا خارج تراکم /--
 توسعه راه پله به بام به سطح 4.07مترمربع /--

احداث پیشامدگی غیر مجاز به خیابان 12 متري به عمق 1.24متر در طبقات که به سطح  /--
54.15مترمربع در طبقات دوم تا چهارم

اجراي سقف با مصالح پلی استایرن و تیرچه بجاي تیرچه و بلوك /--
.به تعداد 3 (سه) واحد کسري پارکینگ تجاري دارد /--

از بابت موارد فوق داراي  راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب واحد هاي تجاري (5 باب 
مغازه) , و جریمه اضافه بنا  بوده و در خصوص 3 باب کسري پارکینگ نیز با توجه به راي 

.تخریب مغازه ها منتفی اعالم گردیده است و در حال حاضر مغازه ها تخریب نگردیده است
با توجه به نامه دیوان عدالت اداري جهت رسیدگی مجدد با ارائه نقشه برداري جدید  

:تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بنا در همکف به سطح 82.87 مترمربع -1

احداث 5 باب تجاري بدون بالکن بسطح 90.09 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -2
افزایش بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح  364.72 مترمربع ( هر طبقه 91.18 متر  -3

مربع)
 توسعه راه پله به بام به سطح 4.07مترمربع -4

احداث پیشامدگی غیر مجاز به خیابان 12 متري به عمق 1.24متر در طبقات دوم الی  -5
 چهارم جمعاَ به سطح 54.15 مترمربع ( هر طبقه 18.05متر مربع)

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه از بابت 8 واحد مسکونی 6 واحد پارکینگ نیاز  -6
داشته که 5 واحد تامین شده و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی از نوع تجاري  و داراي 2
 واحد کسري پارکینگ از بابت مغازه ها می باشد کال داراي 3 واحد کسري پارکینگ از نوع 

.تجاري می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده 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 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 100  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/29 1/99/37736 تجدید 
نظر

گلسار 
  خ169

1-1-10124-681-1-0-0 78
3

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 
1,059,609,600(یک میلیارد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  نه هزار و  ششصد) 

ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 105.12  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 426 مورخ 
97/12/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت

بانضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی با زیر بناي 1332/25 مترمربع بوده که   
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج

از تراکم اقدام به احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف  طبقه ششم بوده  
و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  

:میباشد

سطح اشغال مجاز 59/96 درصد ---------- مورد استفاده  65/98 درصد -
 اضافه بنا در همکف بمساحت 5/52 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً بمساحت 40/85 مترمربع  (هر طبقه  8/17  -
مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 213/77 مترمربع در یک واحد مسکونی -
اضافه بنا به صورت تبدیل آفتابگیر در طبقات اول  تا  پنجم بمساحت 56/50 مترمربع  به  -

 زیربناي مفید
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات یک تا پنج بمساحت 2/25  -

 مترمربع
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 6 واحد -

مشمول چهار واحد کسري پارکینگ به لحاظ مساحت واحدها (بیش از 180 مترمربع ) -
.میگردد

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اصافه 
بناي همکف الی طبقه سوم باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

778,680,000(هفتصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 77.25  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/29 1/99/37737 تجدید 
نظر

بلوار گیالن  
192 

1-1-10437-7-1-0-0 78
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/99/94 مورخ 99/04/16 با زیر بناي کلی 502.5 مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی  صادر شده است.عملیات ساختمانی در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم 
:میباشد.داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 14.1 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 42.3 مترمربع ( هر طبقه 14.1 مترمربع) -2

تبدیا آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 1 الی 3 به سطح 20.85 مترمربع ( هر طبقه 6.95 -3
مترمربع)

حذف و تبدیل زیر شیروانی به سطح 46.9 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 128  -4
مترمربع به صورت یک واحد مسکونی

.رعایت پارکینگ میگردد.رعایت برهاي اصالحی شده است
سطح اشغال زمان پروانه بدون احتساب راه پله و آسانسور 64.11% ------ سطح اشغال 

%اجرایی 71.27
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

78
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري 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 183219 مورخ 1399.09.22 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 

26,827,400(بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  چهارصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 86.54  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/25 1/99/37748 بدوي جاده کوه  
یخ- 

زمینهاي  
  استانداري

1-1-10403-25-1-0-0 78
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 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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe اجتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین محصور داراي عرصه بمساحت 275 متر مربع قطعه 
51 تفکیکی داراي اعیان بدون مجوز با قدمت سال جاري با سازه پیش ساخته برابر نقشه 

برداري ارائه شده  مساحت اعیان 86.54 متر مربع  وکالً در حد تراکم می باشد. داراي یک 
واحد کسري پارکینگ می باشد. به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/04/26 ملک 

 فوق بر کوچه 12 متري فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

78
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و بازدید انجام شده و با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,316,449,500(یک 
میلیارد و  سیصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.58  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/29 1/99/37757 تجدید 
نظر

خیابان  
طالقانی - 

خیابان 
شهید  
عابدي 

-انتهاي 
شهید  

عابدي 13 - 
بن بست 

آرام

1-2-10088-260-1-0-0 78
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/139 مورخ 1398/06/06 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 
.انباري) در3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 617.80 مترمربع صادر شده شده است

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت اضاقه بنا در همکف و طبقات  و 
:به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 20.12 مترمربع -1
. احداث سایبان در قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی  به مساحت 1.35 مترمربع -2

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 20.12 مترمربع -3
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید  در طبقه اول به مساحت -4

. 8.90 مترمربع
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 20.12 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید  در طبقه دوم  به مساحت  -6
. 8.90 مترمربع

 اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 20.12 مترمربع  -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید  در طبقه سوم   به  -8

. مساحت 8.90 مترمربع
. بناي مازاد بر تراکم در زیرشیروانی به مساحت 23.55 مترمربع -9

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 17.39 مترمربع -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -11
به مساحت 8.11 مترمربع در همکف و طبقات ( همکف به مساحت 0.97 مترمربع و طبقات  

اول تا سوم به مساحت 7.14 مترمربع ( هر طبقه 2.38 مترمربع ))
.کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال زمان پروانه 69.98 درصد و سطح اشغال موجود 85.97 درصد می باشد
(( حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/37324 مورخ 1399/08/24  
و تحت عنوان : اصالح ارتفاع طبقه چهارم ،  با توجه به بازدید  و  نقشه هاي اصالحی  اجرائی 

ارائه شده ، ارتفاع طبقه چهارم به 2.70   متر تقلیل یافته است .))
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 98.7 مترمربع، تبدیل راه 

پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 22.8 مترمربع 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، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,209,408,000

(چهار میلیارد و  دویست و  نه میلیون و  چهارصد و  هشت هزار ) ریال عیناً تأیید می 
گردد.

جریمه 417.6  3
 

3360000  , 1396
 , 1397

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/10/01 1/99/37762 تجدید 
نظر

گلسار خ 
98  
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه به شماره 107 مورخ 95/11/26 بصورت 
ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی 

مجموعا` با زیربناي 1108/92 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري 
.میباشد

توضیح اینکه قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 80 متر مربع با درخواست شکایت 
پالك مجاور بشماره 314269  داراي رأي بدوي بشماره 1/97/23766 مورخ 1397/02/04 و 

.تجدید نظر بشماره 1/97/24118 مورخ 1397/03/05 مبنی بر تخریب میباشند
همچنین داراي دستور موقت دیوان عدالت اداري بشماره 9709970900702663 مورخ 

1397/07/28 همچنین تصمیم کمیسیون بشماره 1/98/33825 مورخ 1398/12/13 بشرح 
(با توجه به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مجدد میباشد لذا با توجه به نظریه دیوان ، 

پرونده به شهرداري اعاده ، گزارش بهنگام تهیه و به کمیسیون ارسال گردد)
همچنین مجددا` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 98/70 متر مربع داراي رأي همعرض 

.بشماره 1/99/36168 مورخ 1399/06/03 و پرونده مختومه میباشند
: حالیه طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 394/80 متر مربع (هر طبقه 98/70 متر مربع)-1
احداث طبقه پنجم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2
احداث طبقه ششم بمساحت 262/82 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توضیح اینکه قسمتی از زیربناي مذکور بمساحت 77/19 متر مربع مربوط به تراس غیر 
.مسقف اختصاصی در حد شمال و جنوب میباشد

(طبقات 5 و 6 بصورت دوبلکس)
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمیزان 48/25 متر مربع-4

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 38/88 متر مربع بدلیل احداث 
.انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است

احداث راه پله به بام بمساحت 26/48 متر مربع-5
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 7/64 متر مربع و طبقات -6

4.3.2.1 بمساحت 15/16 متر مربع (هر طبقه 3/79 متر مربع)
.تعداد یکواحد کسري پارکینگ دارند-7

با توجه به افزایش عرض درب سواره رو در حد شمال و جنوب تعداد 4 واحد کسري 
.پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 50%   - سطح اشغال موجود 88/21
بمساحت 84/58 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده 
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.و در نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
142991 مورخ99/07/24 و نظریه تکمیلی بشماره 176339 مورخ 99/09/10کارشناس 

رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
1.235.250.000 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 247,050,000
(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.25  0
 

1020000  , 1391 تبدیل غیر مجاز 1399/09/29 1/99/37775 بدوي شهید  
بهشتی 

بلوارنماز-ك
مربندي24 

متري 
بوستان 1

1-1-10275-24-1-0-0 78
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یکبابخانه دوبلکس به مساحت عرصه 
125.40 متر مربع بوده که داراي سابقه انجام معامله قطعی درسال 87 و بالمانع 

1/33/27933 مورخ 87/6/23 می باشد. حالیه مالک در محوطه حیاط جنوبی اقدام به 
احداث یک باب مغازه به مساحت اعیان 15.25 متر مربع نموده که قدمت ان به استناد بر گ 
اخطاریه مامور شهرداري سال 1391 می باشد. درحال حاضر فاقد فعالیت شغلی و خالی می 

باشد.  جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست 
.رسیدگی به تخلف مغازه را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

.به استناد خط پروژه 11 مورخ 99/6/2 فاقد عقب نشینی از معبر 30 متري می باشد ***
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 

بابت اضافه بناي مسکونی همزمان ساز وسرویس بهداشتی و سایبان  با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 455,220(چهارصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست و  

بیست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.52  0.1
 

303750  , 1375
 , 1386

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 1/99/37779 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
- بلوار ولی 
عصر انتهاي 

کوي 
کشاورز 

ماقبل کوچه 
هفتم - بن 
بست فرعی

1-1-10509-52-1-0-0 78
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده طبق دو جلد سند مفروزي سهمی مشاعی  بصورت یکبابخانه مسکونی 
داراي عرصه بمساحت 148.20 متر مربع و بمساحت 148.22 متر مربع برابر نقشه برداري 

ارائه شده داراي اعیان ویالئی  بمساحت 77.60متر مربع و سایبان در حیاط بسطح 8.90 متر 
مربع و سرویس بهداشتی جدا ساز در حیاط بسطح 5.02 متر مربع که بدون مجوز و خالفساز 
با قدمت حدود 23 سال (تاریخ نصب کنتور برق 1375/10/23)احداث شده است  بابت اعیان 

احداثی بسطح 74 متر مربع داراي صورتجلسه  کمیسیون ماده صد پیوست  مورخ 
1385/06/05 می باشد که نیاز به تائید واحد محترم خالف می باشد سطج اشغال مجاز %70 
سطح اشغال اجرائی 61.75%  لذا داراي اضافه بناي داخل تراکم  بسطح 17.52 متر مربع  می 
باشد که از این مقدار 3.60 متر مربع  بصورت اضافه بناي داخل تراکم  همزمان ساز و 8.90 
متر مربع بصورت احداث سایبان و 5.02 متر مربع بصورت سرویس بهداشتی جداساز در 

حیاط با قدمت سال 1386 می باشد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد مراتب جهت صدور دستور  تقدیم میگردد.**** 
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/06/05 ملک فوق بر بن بست 6 متري  فاقد عقب 
نشینی است مراتب  با توجه به تصمیم  شعبه سوم کمیسیون محترم ماده صد جهت دستور  

 تقدیم می گردد
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در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-202008

مورخ 98/11/2وبا 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 70متر مربع بمبلغ 
1,137,500(یک میلیون و  یکصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 
نماید.  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 70  0.1
 

162500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37784 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی 
کوچه 58

1-1-10695-9-1-0-0 790

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 5,070,000(پنج میلیون و  هفتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 15.6  2
 

162500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت یک باب خانه ویالیی قدیمی با زیر بناي 85.6 متر مربع بر 
روي زمین نسقی بسطح حدود 100 متر مربع بوده که بدون محوز احداث گردیده است. قدمت 

بنا حدود سال 1376می باشد. بسطح 15.6 متر مربع خارج از تراکم می باشد. جهت تعیین 
عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. مراتب با توجه به نامه شماره 

.151489 مورخ 97/8/6دبیرخانه کمیسیون ماده صد تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 99/9/16 بسطح 18.56 متر مربع در تعریض کوچه 6  ***

.متري قرار دارد

790

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 30.55 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم، هر طبقه به مساحت 40.41 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 9.58 مترنربع، 
توسعه زیرشیروانی به مساحت 2.39  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 2,652,750,000(دو 

میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 163.75  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/37787 بدوي علی اباد   
17

1-2-10183-51-1-0-0 791

در خصوص افزایش تعداد  واحدهاي مسکونی از 4 به 6، با توجه به تامین پارکینگ 
هاي مورد نیاز، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و راي به ابقاء 6 واحد مسکونی صادر 

می گردد.

ردتخلف 2  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي دستور وبرابر تصمیم شماره 38268  مورخه 99/11/5 کمیسیون محترم 
ماده صد درخصوص تاریخ ثبت درخواست ملک مورد نظر باستحضار میرساند که ملک فوق 

 در تاریخ
 . ثبت درخواست شده ودرتاریخ 99/8/27 گزارش خالف بشرح ذیل انجام شده 99/8/20

مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  1/99/154   مورخه  99/5/6   
 می باشد که بصورت   3 طبقه روي پیلوت   در 4   واحد مسکونی وزیرشیروانی

بصورت انباري  بازیربناي کل  688/1 مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد 
 : سفت کاري  است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 30/55 مترمربع  -1
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح   121.23  مترمربع ( هرطبقه  40/41  مترمربع  -2

( 
افزایش واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد . و  -3

  بسطح 43/55 مترمربع کسري حد نصب فضاي باز دارند
افزایش بنا درزیرشروانی بسطح 11/97  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 9/58 مترمربع   -4

انباري مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع وبسطح 2/39 مترمربع بصورت راهرو می باشد .  
 براساس

نقشه موجود درپرونده فاقد پارك حاشیه اي بوده وبا توجه به افزایش طول درب درصورت 
 اصالح آن برابر نقشه پروانه کسري  دو واحد پارکینگ درآمدي دارند

سطح اشغال مجاز همکف همراه با تشویقی عقب نشینی 69/38%   مورد استفاده %87/34 
 .%وتراکم طبقات همراه با تراکم تشویقی عقب نشینی 208/14%   مورد استفاده 262/86
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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 پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,042,776,000(یک میلیارد و  چهل و  دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 103.45  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/15 1/99/37792 بدوي گلسار 
ولیعصر  ك 

هفتم

1-1-10121-4-1-0-0 79
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/10/15 1/99/37792 بدوي گلسار 
ولیعصر  ك 

هفتم

1-1-10121-4-1-0-0 79
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/273 مورخ 1396/12/28به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی ( طبقات 3 و 4 دوبلکس )  با زیر بناي کل 865.8 مترمربع صادر گردیده است. 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 9.18 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 42.08 مترمربع ( هر طبقه 10.52 مترمربع  -

(
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 52 مترمربع (  -

هر طبقه 13 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.16 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.زیرشیروانی به سطح 11.14 مترمربع کاهش یافته است
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 0.03  -

.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد
افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد ( طبقات 3 و4 از حالت دوبلکس به واحد مجزا تبدیل  -

شده است )
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 74.1% ...................... سطح اشغال استفاده شده 86.45

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
***.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 115402 مورخ 99/6/22 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان 

در برابر بارهاي ثقلی (استاتیکی) ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض 
راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 

ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,597,118(یک میلیون و  پانصد و  نود 
و  هفت هزار و  یکصد و  هجده)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 52.58  0.1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/06 1/99/37797 تجدید 
نظر

خ شهید 
نوروزي 
کوچه 14

1-1-10652-7-1-0-0 79
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 میگردد .

جریمه 25  1
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
911,250(نهصد و  یازده هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 3  1
 

303750  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی قدیمی نسقی که بدون مجوز و خالفساز با قدمت حدود 
دوازده  سا ل تاریخ نصب کنتور برق (1385/07/08) احداث شده است  برابر نقشه برداري 
ارائه شده داراي عرصه بمساحت 77.82 متر مربع و اعیان بمساحت 55.58 متر مربع می 

باشد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي 
آن می باشد درخواست مجوز حفاري بطول 2 متر خاکی جهت نصب انشعاب آب را دارند  

مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد ****به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 
1397/11/14 ملک فوق بمساحت 12.09 متر مربع  از اعیان در تعریض کوچه 10متري فرار 
دارد بناي احداثی بمساحت 52.58 متر مربع داخل تراکم و بمساحت 3 متر مربع خارج 

تراکم میباشد تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 
گردد الزم به توضییح است داراي پرونده جاري به شماره 345732 جهت ارسال به 

 کمیسیون میباشد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 449,035,000(چهارصد و  
چهل و  نه میلیون و  سی و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 57.94  2.5
 

3100000  , 1392
 , 1393

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 1/99/37798 تجدید 
نظر

استادسرا   
میخک

1-2-10008-38-1-0-0 79
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی 19 مورخ 92/3/6
. با زیر بناي کل 311.4 متر مربع بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت می باشد

قبال در مرحله اسکلت سقف چهارم و با توجه به داشتن شاکی داراي سوابق به شرح زیر  
:بوده است

اضافه بنا در سطح خارج از طول 60 درصد در همکف بسطح 10 متر مربع -1
در طبقات اول و دوم  جمعاً بسطح 42 متر مربع -2

 یک طبقه مازاد  بسطح 115 متر مربع -3
.می باشد که تاکنون  گواهی عدم خالف دریافت ننموده است

در خصوص مساحت هاي توسعه داراي راي جریمه و از بابت یک طبقه مازاد بسطح 115 متر 
مربع داراي راي تخریب بوده که  با توجه به پیگیري مالک در دیوان عدالت اداري

و نامه کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی مجدد با توجه به راي مورخ 97/4/30  براي طبقه  
.مازاد جریمه صادر گردید

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  *****
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 18.18 متر مربع که بسطح 10 متر مربع داراي سوابق پرداختی  -1
 .بوده و بسطح 8.18 متر مربع بصورت یکدست ساز داراي مابه التفاوت  می باشد

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً بسطح 36.36 متر مربع که بسطح 5.64 متر مربع  -2
.داراي اضافه پرداختی می باشد

احداث یک طبقه مازاد بسطح 112.18 متر مربع که بسطح 2.82 متر مربع داراي اضافه  -3
.پرداختی می باشد

توسعه زیر شیروانی بسطح 7.38 متر مربع و تبدیل زیر شیروانی به مسکونی و دوبلکس  -4
طبقه سوم بسطح 36.78 متر مربع بصورت طبقه مازاد در طبقه چهارم
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 2.09 متر مربع -5

کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 1.99 متر مربع و در طبقات اول و  -6
دوم جمعاً بسطح 1.52 متر مربع

.با توجه به ضوابط قدیم رعایت پارکینگ می گردد 
ضمناً با توجه به احداث دوبلکس در طبقه چهارم پله مشاعی تا طبقه سوم ادامه داشته و  

.دسترسی به بام از دسترس طبقات اول و دوم خارج می باشد
.سطح اشغال مجاز 52.22 درصد و مورد استفاده 62.32 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

79
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
164,548,000(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 13.27  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37801 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
  سمیه

1-1-10082-39-1-2-0 79
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 18.45 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) بهمراه بالکن در حد 1/3  بسطح 5.18 متر 
مربع بوده و داراي پروانه 380 مورخ 74/11/2 و پایانکار 3033 مورخ 76/3/4 بصور ت 3 

طبقه روي بالکن و مغازه در 4 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري بوده که داراي  بالمانع 
1/33/329262 مورخ 97/2/25  می باشد. از بابت تعمیرات جزیی شامل کاغذ دبواري ، 

پارکت و اجراي کناف داراي مجوز تعمیرات مورخ 98/3/7 می باشد که حالیه مالک بر خالف 
مجوز صادره اقدام به توسعه بالکن بصورت صد در صد بنا بسطح 13.27 متر مربع نموده 

است. ضمناً راه دسترسی به بالکن تنها از طریق باالبر تعبیه شده است.  درخواست صدور 
.پایانکار را دارند. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همزمانساز مسکونی در طبقه اول،  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها 
بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 

بمبلغ 64,033,200(شصت و  چهار میلیون و  سی و  سه هزار و  دویست) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 16.17  3
 

1320000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 1/99/37806 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
جنب 

 سناتور

1-1-10399-93-1-0-0 79
6

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همزمانساز تجاري در همکف و نیم طبقه ،  باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها بااعمال  ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 127,300,800(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  سیصد هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.11  4
 

1320000  , 1391 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 132,000,000(یکصد و  سی و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1320000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 227 مورخ 1388/07/15 می 
باشد که برابربند 22 مورخه 1387/9/23  مصوبه کمیسیون ماده پنج با رعایت ضوابط تجاري 

نواري بصورت 5 طبقه روي پیلوت و4 طبقه روي
تجاري تغییر کاربري یافته و  مجددا` برابر بند37  مورخه 89/11/26 مصوبه کمیسیون ماده  

پنج با افزایش بنا بصورت دو طبقه مازاد برتعداد طبقات مشتمل بر 7 واحد مسکونی  بصورت 
7/5 طبقه  در دو واحد تجاري و  هفت واحد

مسکونی با زیر بناي 2139/79 مترمربع موافقت و پروانه در تاریخ 90/6/28 اصالح  گردیده  
 .  است

و در حد اجراي نازك کاري  درخصوص افزایش بنا وافزایش واحد وکسري پارکینگ داراي  
سوابق در واحد خالف  بوده و پس از آن گواهی عدم خالف بشماره 134115 مورخ 94/12/22 

 بازیربناي 2244/08  دریافت نموده اند
وبا توجه به اظهار نظر واحد محترم خالف که بشرح ذیل گواهی نموده :  از بابت افزایش بنا  
در زیرزمین بسطح 65/74 مترمربع و افزایش بناي مازاد بر تراکم بصورت تجاري در همکف 

بسطح 23/84مترمربع و افزایش سطح بالکن تجاري
بسطح 69/15 مترمربع برابر راي بدوي مورخ 89/05/10 به پرداخت مبلغ 1.253.553.000  

ریال جزاي نقدي محکوم گردیدند که نامبرده مبلغ را پرداخت ننموده وبرابر تایید کارشناس 
 واحد فنی نسبت به تخریب کلیه موارد فوق

.اقدام نموده است
مجددا` از بابت احداث 2طبقه مازاد  و بناي اضافی در زیرزمین وطبقات مجموعا` بسطح 

515/43 مترمربع  و 4واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري برابر 
راي همعرض مورخ 94/05/28 به پرداخت

مبلغ 2/037/548/700 ریال جزاي نقدي (از بابت 2 طبقه مازاد و کسري پارکینگ محکوم به 
پرداخت جریمه ودرخصوص  بناي تجاري محکوم به اعاده به وضع اولیه گردیدند) که نامبرده 

 کل مبلغ را طی یک فقره چک تقسیط نموده و
درخصوص تخریب بناي تجاري برابر گزارش کارشناس واحد فنی اجراي حکم نموده و پرونده 

خالف مختومه گردیده  وبراي آن گواهی عدم خالف بشماره 134115  مورخه 94/12/22 
 بصورت 8طبقه روي مغازه وزیرزمین اصالح وصادر

.  گردیده است
مجددا از بابت ادغام دو واحد مسکونی در طبقه اول به سطح تقریبی 187.26 مترمربع (طبقه 
فوقانی بالکن تجاري) وتبدیل به کارگاه شیرینی پزي و همچنین تبدیل قسمتی از زیرزمین 

 به سطح تقریبی 52 مترمربع به صورت انبار
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تجاري برابر راي تجدیدنظر مورخ 1395/12/21 به پرداخت مبلغ 3.808.207.000 ریال جزاي 
نقدي محکوم گردیدند که نامبرده مبلغ صادره را پرداخت ننموده و برابر صورتجلسه مورخ 

 98/07/01 مبادرت به اعاده به وضع
.سابق بنا نموده که پرونده در این واحد مختومه گردید

*********************************************************
***********************

حابا عنایت به موارد مطروحه وبرابر سوابق ثبت درسیستم در خصوص موارد ذیل بعد از اخذ 
گواهی عدم خالف داراي گزارش به صورت مابه التفاوت درآمدي بوده که درصورت پرداخت 

 نیاز به تایید از واحدهاي محترم
:  خالف ودرآمد   می باشد که برابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل

 . در زیرزمین فاقد افزایش بنا می باشد -1
درهمکف داراي افزایش بناي همزمان ساز  نسبت به گواهی عدم خالف داده شده بسطح  -2

 . 19/58 مترمربع بصورت تجاري می باشد
در نیم طبقه بالکن تجاري داراي افزایش بناي همزمان ساز  نسبت به گواهی عدم خالف  -3

. داده شده بسطح 4/53 مترمربع بصورت تجاري می باشد
در طبقه اول  داراي افزایش بناي همزمان ساز  نسبت به گواهی عدم خالف داده شده  -4

 . بسطح 16/17 مترمربع بصورت مسکونی می باشد
در طبقات دوم الی هشتم نسبت به گواهی عدم خالف داده شده فاقد افزایش بنا می  -5

 . باشد
براي 10 واحد مسکونی براساس ضوابط زمان پروانه نیاز به6 واحد پارکینگ وبراي سطح -6
تجاري فوق به ازاي هر 100 مترمربع نیاز به دو واحد پارکینگ براي تجاري نیاز به 4 واحد 

پارکینگ تجاري  جمعا` نیاز به10
واحد پارکینگ  بوده که تعداد 3 واحد آن تامین گردیده وخالف تعداد 4 واحد کسري  

پارکینگ مسکونی ویکواحد کسري پارکینگ تجاري را پرداخت نموده ونسبت به گواهی 
 عدم خالف داده شده تعداد دو واحد مابه
. التفاوت  کسري پارکینگ تجاري دارند

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار رادارد .مراتب  
- . جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 1,803,638,400(یک میلیارد و  هشتصد و  سه میلیون و  

ششصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 168.88  3
 

3560000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37812 بدوي گلسار  
خ192 ك 

 صادقی نژاد

1-1-10296-8-1-0-0 79
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/98/282 مورخ 
 1398/10/03می باشد که  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  در 3  واحد مسکونی

و با زیربناي کل   573/2 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی در حد اسکلت بوده  و 
:  درب پیلوت نصب نگردیده و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي

. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 42/22  مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 126/66  مترمربع  ( هرطبقه  -2

. بسطح 42/22  مترمربع)
افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت دو طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقات چهارم  -3 
 وپنجم بصورت دو واحد مسکونی بسطح 360/94 مترمربع ( هرطبقه 180/47 مترمربع )

افزایش بنابصورت انباري وراهرو درزیرشیروانی به کسر راه پله در پروانه بسطح 32/3   -4
 . مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد مسکونی که با توجه به خالف صورت  -5
 . گرفته رعایت 5 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد

الزم به ذکر است که برابر سوابق ثبت درسیستم بصورت غیابی داراي گزارش شاکی 
  .ومتشاکی می باشد . .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 110,208,000(یکصد 
و  ده میلیون و  دویست و  هشت هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 65.6  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/01 1/99/37821 رسیدگ
ي 

 مجدد

فلکه گلسار 
فلکه  
گلسار 

کوچه اداره 
کار مکتب 

نر جس

1-1-10227-33-1-0-0 79
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970957801559 مورخ 1399/8/20 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع و توجها به اظهار نظر کارشناس رسمی 

دادگستري طی شماره 57661 مورخ 1399/4/9 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري و 
تایید اصول فنی ، بهداشتی توسط کارشناس مربوطه ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و 

موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 3 

برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1394 نسبت به مساحت 195/74 متر مربع 
بناي موضوع گزارش به مبلغ 1,973,059,200(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد و  سه 

میلیون و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) 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 195.74  3
 

3360000  , 1394 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/01 1/99/37821 رسیدگ
ي 

 مجدد

فلکه گلسار 
فلکه  
گلسار 

کوچه اداره 
کار مکتب 

نر جس

1-1-10227-33-1-0-0 79
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 1,454,140,800
(یک میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  هشتصد) 

ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 144.26  3
 

3360000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 182مورخ 1393/09/13
بصورت 3طبقه روي پیلوت و در 3واحدمسکونی با زیر بناي 372.80مترمربع می باشد که 
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول60 درصد و کال خارج از تراکم در حد اجراي 

اسکلت و سفت کاري اقدام نموده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت بشرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.05مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم به سطح 108.21مترمربع  هرکدام 36.07مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 126.39مترمربع که با طبقه سوم تشکیل  -
.یک واحد را می دهد

احداث یک اتاق در زیر شیروانی بصورت مجزا ، بسطح 23.26مترمربع داراي تراس روباز  -
بسطح 40.77مترمربع که در مجموع بسطح 64.03مترمربع یک طبقه مازاد دیگر الزم به ذکر 
است با توجه به اینکه فضاي مسقف کمتراز 35مترمربع می باشد بصورت یک واحد مستقل 

.لحاظ نگردیده است
 افزایش سطح راه پله تا بام بسطح 5.32 مترمربع با توجه به احداث آسانسور -

 احداث آسانسور در زمان اجرا -
با توجه به میزان بر در حد غرب، مالک مجاز به احداث سه درب درمجموع بطول 9 متر -
بوده که در نقشه ارائه شده یک درب بطول 4.80متر نمایش داده شده و قابلیت دو پارك 

.حاشیه اي را دارد
رعایت پارکینگ می گردد-

الزم به توضیح است در هنگام صدور پروانه به سطح 65.60مترمربع از تراکم اعطایی (تبصره 
.7) استفاده نموده است

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه و سوابق پرداخت در واحد جلوگیري از تخلفات می 
. باشد

حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و تقاضاي صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي 
.صادره از کمیسیون ماده صد را دارند . مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات در همکف و طبقات به مساحت 84/75 متر مربع ،  بااعمال  ضریب 2/5  برابر 
ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 711,900,000(هفتصد و  یازده میلیون و  نهصد 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 84.75  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 1/99/37825 تجدید 
نظر

علی آباد   
نجفی

1-2-10086-82-1-0-0 79
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( داراي پروانه شماره 1/96/254 مورخ 1396/12/27 و اصالح پروانه شماره 346313 مورخ 
1397/12/20 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی 

با زیربناي 1474/25متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 
.میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف بمساحت 2/55 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 82/20 متر مربع (هر طبقه 20/55 متر مربع)-2
کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 11/28 متر مربع-3

توضیح اینکه با توجه به حذف حداقل پارك حاشیه اي و افزایش تعداد و عرض درب سواره 
رو و با عنایت به نامه معاونت محترم شهرسازي و معماري بشماره 171046 مورخ 

1398/09/21 (درخصوص تعداد پارکینگ هاي ایجاد شده ، ناشی از افزایش تعداد یا عرض در 
ورودي پارکینگ (اعم از موظف ، مراجعان یا مازاد بر ضوابط) را بعنوان فضاي پارکینگ تأمین 
شده نپذیرفته و عدم رعایت ضوابط را به کمیسیون ماده 100 اعالم و تقاضاي اعاده به ضوابط 
مربوط به تعداد و عرض در پارکینگ ، مطابق ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی طرح 
تفصیلی نمایند.) همچنین با لحاظ پارك حاشیه اي فرضی در نقشه موجود پارکینگ شماره 

.4 (پارکینگ مازاد)مورد تأیید نمیباشد
.ضمنا` با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد 4 واحد کسري پارکینگ درآمدي دارند

%سطح اشغال مجاز 60% -سطح اشغال موجود 62/88
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))
************* 

حالیه طبق تصمیم کمیسیون بشماره 1/99/37067 مورخ 1399/08/03 (با توجه به پایان 
تقاضاي استمهال مالک و بررسی جهت تأمین پارك حاشیه اي)و طی بازدید مجدد بعمل 

آمده وضع موجود با رعایت پارك حاشیه اي در حد شمال و احداث سایبان متصل به 
ساختمان در حیاط جنوبی بمساحت 5/96 متر مربع جهت تأمین پارکینگ شماره 13 بحضور 

.تقدیم میگردد
.الزم به ذکر است که در صورت ابقاء سایبان پارکینگ شماره 13 مورد تأیید میباشد

.همچنین وضع موجود با توجه به جانمایی پارکینگ ها ، کسري پارکینگ ندارند

79
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص چهار واحد کسري پارکینگ اداري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 240,000,000

(دویست و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100  2
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/01 1/99/37829 تجدید 
نظر

گلسار 140 
-پشت 

بیمارستان 
 گیل

1-1-10006-13-1-0-0 800

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت تبدیل ساختمان مسکونی به اداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري به منظور تعیین ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-155127 مورخ 
99/08/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش 

سرقفلی به مبلغ 4،780،000،000  ریال دارد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

956,000,000(نهصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 654.34  0
 

1200000  , 1387 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ، داراي پروانه ساختمانی به شماره 17 مورخ 
80/01/27 و پایانکار به شماره 20756 مورخ 82/06/26 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل  654.34 مترمربع می باشد. الزم به توضیح است از سال 1387 از 
کل ملک به عنوان اداري (دفتر نمایندگی بازنشستگان صندوق صنعت نفت )  مورد استفاده 
قرار گرفته شده و در این خصوص داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1397/06/20 

.مبنی بر اعاده به وضع پروانه ( مسکونی ) می باشد
در خصوص وضعیت کسري پارکینگ الزم به توضیح است برابر ضوابط سال وقوع تخلف ( 

1387 ) به ازاي هر 100 مترمربع نیاز به 2 واحد پارکینگ بوده و با توجه متراژ کل ( 654.34 
مترمربع ) نیاز به 12 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه هاي ارائه شده 8 واحد 
.پارکینگ تامین گردیده و درنتیجه داراي 4 واحد کسري پارکینگ اداري می باشد

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد الزم به توضیح است ملک فوق در سال 1387 
تبدیل به اداري گردیده و در این خصوص داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ  

1387/05/22 و راي تجدید نظر ماده صد مورخ 1387/06/02 مبنی بر اعاده به وضع سابق 
می باشد. ضمناً  برابر صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1387/11/15 ، با تغییر کاربري 

ملک فوق از مسکونی به اداري مخالفت گردید. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

800

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 291/98مترمربع،  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,943,158,400(دو میلیارد و  نهصد و  چهل و  سه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 291.98  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/06 1/99/37841 بدوي 0-0-1-24-10045-1-1 گلسار 96  801
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي 
اسکلت داراي پروانه ساختمانی به شماره 54 مورخ 99/03/26 بصورت 7 طبقه بر روي 

پیلوت و زیرزمین در 14 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی
و بازیربناي 4780.40 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف  

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است

اضافه بنا درهمکف به سطح 295.11 مترمربع (که از این مقدار به سطح 291.98 مترمربع  -1
داراي پرونده شکایت در کمیسیون ماده صد و راي مبنی بر جریمه بوده که مختومه گردیده 

است و داراي مابه التفاوت به سطح 3.13 مترمربع میباشد.)
اضافه بنا در طبقات اول تا هفتم به سطح 1974.35 مترمربع (هر طبقه 282.05 مترمربع)-2
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا هفتم به سطح 179.90 مترمربع (هر  -3

طبقه 25.70 مترمربع)
احداث دو طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 787.75 و 775.05 مترمربع به صورت دو  -4

واحد دوبلکسی
 تغییر اسکلت سازه به فلزي

.تا این مرحله رعایت پارکینگهاي مورد نیاز تامین میگردد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 50 درصد و سطح اشغال موجود 83.42 درصد میباشد 
فضاي باز تامین نمیگردد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

801
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

نظر به بازدید میدانی صورت گرفته توسط اعضا کمیسیون و مالحظه وضعیت امالك 
مجاور، با توجه به عدم وجود مشکل نور براي ملک شاکی در طول روز( به استناد 

نظریه کارشناسی منتخب این شعبه به شماره 188036 مورخ 1399.09.27) و لزوم 
رعایت عدالت اجتماعی ( با توجه به اینکه در خصوص ملک مجاور با شرایط یکسان 
بموجب راي شماره 9909970902802813 مورخ 1399.06.03 شعبه 10 دیوان عدالت 

اداري  راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 صادر شده است  ) و با عنایت به مستندات 
موجود در پرونده و لحاظ راي پیشین یاد شده ، این کمیسیون در خصوص طبقه اول با 
متراژ تخلف  60.45 مترمربع راي  جریمه بمبلغ  609,336,000(ششصد و  نه میلیون و  

سیصد و  سی و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. درخصوص تخلفات انجام 
شده در سایر طبقات با توجه به این که در این شعبه مسبوق به رسیدگی نبوده لذا 

شعبه مواجه با تکلیفی نمی باشد.

جریمه 241.41  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/02 1/99/37842 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-11-10141-1-1  گلسار178  802

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/332 مورخ 1397/11/11 
بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیربناي 

1373/15 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اجراي ستون طبق سوم 
.میباشد

توضیح اینکه قبال` بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 60/45 متر مربع داراي رأي کمیسیون 
تجدید نظر بشماره 1/98/32025 مورخ 1398/07/13 و متعاقب آن گواهی عدم خالف 

.بشماره 348123 مورخ 1398/07/25 دریافت نموده اند
: طبق نقشه برداري ارائه شده داراي

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 196/50 متر مربع (هر طبقه 65/50 متر مربع )-1
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 7/41 متر مربع (هر -2

طبقه  2/47 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات 3.2.1  بمساحت 37/50 متر مربع (هر طبقه -3

12/50 متر مربع )
%سطح اشغال مجاز 60% - سطح اشغال موجود 77/69

حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست ارسال پرونده به کمیسیون را 
.دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي زیرزمین، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 

معترض و با توجه به موقعیت مکانی، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 375,984,000(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  نهصد و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.3  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/10 1/99/37845 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
  علی

1-1-10280-235-1-0-0 80
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده  بناي در حال احداث در مرحله اجراي بسترسازي و میلگردگذاري 
فنداسیون زیرزمین و متوقف می باشد و داراي پروانه احداث بنا بشماره 317 مورخ 

99/01/20 بصورت 4 طبقه روي زیرزمین در 8 واحد مسکونی با زیربناي کل 1500.55 
. مترمربع می باشد

حالیه  با توجه به نقشه هاي اجرائی در  زیر زمین داراي بناي مازاد برتراکم در زیر زمین به 
.مساحت 37.30 مترمربع می باشد

داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/36191 مورخ 1399/06/24  مبنی بر 
.تخریب می باشد

. مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت احداث طبقه مازاد (طبقه چهارم) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,790,510,400(یک میلیارد و  هفتصد و  نود میلیون و  پانصد و  ده هزار و  

چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 177.63  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/02 1/99/37854 تجدید 
نظر

بلوار 
دیلمان-خیا

بان امام 
علی-قطعه 

42

1-1-10280-42-1-0-0 80
4

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,411,804,800(یک 
میلیارد و  چهارصد و  یازده میلیون و  هشتصد و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 210.09  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/10 مورخ  98/2/21 با زیر بناي کل  554.22 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47.68 مترمربع ( ضمن حذف سایبان)  -1
سطح اشغال مجاز پروانه 65 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 88.81 درصد تنها با 

.رعایت 2 متر حیاط خلوت می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 143.04 مترمربع ( هر  -2

طبقه 47.68 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 177.63 متر مربع درطبقه چهارم -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 9.87 متر مربع -4
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح 6.51 متر مربع و در زیر شیروانی  -5

بسطح 0.86 متر مربع
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 2.13 مترمربع ( هر طبقه 0.71 متر مربع )

.فضاي باز و فضاي سبز رعایت نمی گردد -7
 .رعایت پارکینگ می گردد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

80
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت تبدیل زیر شیروانی به طبقه مازاد با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 1,095,360,000(یک میلیارد و  نود و  پنج میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 130.4  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/02 1/99/37855 بدوي سعدي  
پشت 

بازارروز ك 
فالحتی 
نبش ك 
فرشته 
پالك1

1-2-10257-1-1-0-0 80
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/99/211مورخ 99/06/11 با زیر بناي کلی 566.65 مترمربع در 3.5 طبقه به صورت دو 

واحد مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم 
:میباشد.داراي تخلف ساختمانی به شرح زیر میباشد

تبدیل زیرشیروانی به سطح 43.8 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 130.4 مترمربع به  - 1
صورت یک واحد مسکونی

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی در طبقات مجاز از 2 واحد به 3 واحد -2
.رعایت پارکینگ میگردد

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 70% ------ سطح اشغال 
%اجرایی 70

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

80
5

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 116,600(یکصد و  شانزده 
هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 4.24  0.5
 

55000  , 1368 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 1/99/37856 تجدید 
نظر

اول خمسه 
بازار میدان 
قلی پور  بن 

بست دوم

1-1-10321-15-1-0-0 806

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-189774مورخ 99.09.30 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 ، بمبلغ 412,115(چهارصد و  
دوازده هزار و  یکصد و  پانزده) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 74.93  0.1
 

55000  , 1368 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند مفروزي به صورت یکخانه مشتمل و  محوطه به مساحت 
203.33 متر مربع بوده که حالیه طبق بازدید میدانی  به صورت یک باب خانه ویالئی قدیمی 

با قدمت احداث  سال 1368( به استناد تاریخ نصب کنتور مندرج در فیش برق که تاریخ 
1369/09/03 می باشد )   در محل موجود می باشد که مدارکی بابت اعیان قدیمی از سوي 

 . متقاضی ارائه نگردیده است
به استناد نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود عرصه به میزان 0.52 متر مربع از 

.مساحت مندرج در سند  مالکیت بیشتر می باشد
اعیان احداثی به مساحت 74.93 متر مربع داخل تراکم و 4.24 مترمربع خارج تراکم می 

.باشد
به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/07/07 وضع موجود  به مساحت 9.24 ( نه  و 

بیست وچهار  صدم ) از حد جنوب و غرب و پخی محل دو گذر در تعریض کوچه هاي 6 متري 
و به مساحت 29.94 متر  R112  قرار دارد . باقیمانده به مساحت 161.24 متر مربع در کاربري

قرار دارد. و به مساحت  G113 و به مساحت 3.43 متر مربع در کاربري  G311  مربع در کاربري
24.05  ( بیست و چهار و پنج  صدم ) مترمربع از حد شرق در حریم 45 متري رودخانه  قرار 

. دارد
به استناد نامه شماره 24/99/904/17540 مورخ 1399/07/09 شرکت سهامی آب منطقه اي 
گیالن ( شماره ثبت دبیرخانه 130928 مورخ 1399/07/09 ) حریم کمی رودخانه به میزان 10 
متر از منتهی الیه بستر تعیین گردیده که به استناد خط پروژه 12 مورخ 1399/07/10 وضع 

.موجود در آن واقع نمی باشد
درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارد .مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم حضور 

 .میگردد

806

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه یک 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 40,500,507

(چهل میلیون و  پانصد هزار و  پانصد و  هفت) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.89  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 1/99/37857 بدوي بلوار قلی 
پور روبروي 
بیمارستان 

کوچه عارف 
 رضاپور

1-2-10693-17-1-0-0 80
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  ششصد و  
بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/02 1/99/37857 بدوي بلوار قلی 
پور روبروي 
بیمارستان 
کوچه عارف

1-2-10693-17-1-0-0 80
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یکباب خانه و محوطه 
به مساحت  64 مترمربع  که از بابت اعیانات هیچگونه مجوزي ارائه نگردیده ،و حالیه با توجه 

: به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث بنا در همکف به مساحت  60.41 مترمربع با قدمت احداث حدودي سال 1383 که  -1
از این مقدار 45 متر مربع داخل تراکم و 15.41 متر مربع خارج از تراکم می باشد. ( که از این 

  مقدار 17.66 متر مربع به صورت محوطه مسقف می باشد)
احداث بنا در طبقه اول به صورت دوبلکس  به مساحت  28.48 مترمربع با قدمت احداث  -2
حدودي سال 1383 که از این مقدار 6.42 متر مربع داخل تراکم و 22.06 متر مربع خارج از 

  .تراکم می باشد
عدم رعایت فاصله 2 متري اشراف به پالك مجاور در حد شرقی (الزم به ذکر است جهت -3

پنجره هاي مشرف به پالك حد شرق در طبقه اول عمود بر راستاي پالك مجاور بوده و 
اشرافیت ندارد .)

با توجه به عدم تامین پارکینگ مسکونی حالیه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق 
.می گیرد

.سطح اشغال اجرائی  94 درصد می باشد 
الزم به توضیح است که مساحت عرصه طبق سند 64 متر مربع و برابر نقشه برداري 64.26 

متر مربع می باشد که  براي محاسبه مقدار عقب نشینی و تعیین وضعیت تجاوز به کوچه نیاز 
. به تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد می باشد

به استناد خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/05/26  وضع موجود  فاقد عقب نشینی  *****
.می باشد

(گزارش قبلی به شماره درخواست 501129 بر روي همین پالك با کد نوسازي 
1-19-10693-2-1  ثبت گردیده که پس از اصالح کد نوسازي بر روي شماره درخواست 

جدید گزارش می گردد)
.درخواست پاسخ استعالم دفترخانه را دارند مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

80
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 232427  مورخ 1398.12.24  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 565.200.000 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 113,040,000(یکصد و  سیزده میلیون و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
نماید.  

جریمه 37.68  0
 

329063  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1399/10/07 1/99/37862 تجدید 
نظر

خ عرفان 
بعداز 

پارکینگ

1-1-10294-507-1-0-0 80
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه عادي به سطح عرصه 80 
مترمربع که مشتمل بر 2 باب مغازه بدون مجوز بوده که گزارش حاضر مربوط به مغازه سمت 

شرق برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 37.68 مترمربع بوده و قدمت آن با توجه به 
فیش برق پیوستی 1386 می باشد. برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/02/08 فاقد عقب 

نشینی می باشد. مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 39254 مورخ 
.1399/03/17 و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 83.45 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 

مساحت 86.63 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم تا چهارم، هر یک به مساحت 
89.27 مترمربع، اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 122.54 مترمربع، اضافه بناي 

زیرشیروانی به مساحت 16.36 مترمربع، احداث انباري در زیرشیروانی جمعاً به 
مساحت 98.59 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 6,807,830,400(شش میلیارد و  هشتصد و  
هفت میلیون و  هشتصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 675.38  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 1/99/37870 بدوي بلوار  
دیلمان- 

خیابان میر 
ابوالقاسمی 
- بوستان 

16 

1-1-10487-10-1-0-0 809

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5  ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 504,000,000

(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تراکم اعطایی، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 239,484,000(دویست و  سی و  نه 

میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 142.55  0.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه در همکف، به منظور تعیین ارزش سرقفلی 
وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به 

وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-189217 مورخ 99/09/29 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

53،537،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,707,400,000(ده میلیارد و  

هفتصد و  هفت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 172.7  0
 

3360000  , 1398 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/08 1/99/37870 بدوي بلوار  
دیلمان- 

خیابان میر 
ابوالقاسمی 
- بوستان 

16 

1-1-10487-10-1-0-0 809
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان درمرحله نازك کاري  که داراي پروانه ساختمانی بشماره 114 
مورخ 94/07/29 و پروانه المثنی به شماره 334677  مورخ 97/05/18 به صورت 5 طبقه 

روي پیلوت و زیرزمین در8 واحد مسکونی و  با زیربناي کلی  1233.44مترمربع صادر شده 
. است

که بشرح ذیل داراي سوابق گزارش و ارسال به کمیسیون ماده 100 که منتج به صدور راي به 
شماره 1/99/37870 مورخ 1399/10/08 مبنی بر پرداخت جریمه گردیده است و پس از آن 

تا این مرحله خالف جدیدي مشاهده نگردید
.....گزارش کارشناسی منتج به صدور راي بشرح ذیل است

*********************************************************
*********************

حالیه باتوجه به بازدید میدانی و نقشه برداري ارائه شده ، داراي بناي مازادبرتراکم و به  
:شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم  در زیرزمین به سطح  83.45 مترمربع -1
. تبدیل پیلوت به یک باب مغازه در همکف به سطح 172.70 مترمربع -2

. بناي مازاد برتراکم در طبقه اول به سطح  86.63 مترمربع  -3
بناي مازاد برتراکم در طبقات دوم تا چهارم به سطح 267.81 مترمربع .( هر طبقه 89.27  -4

مترمربع .)
. بناي مازاد برتراکم  در طبقه پنجم به سطح  122.54 مترمربع -5

بناي مازاد برتراکم در زیر شیروانی به سطح 16.36 مترمربع که از این مقدار به سطح  -6
.2.59  مترمربع بصورت احداث اتاق تاسیسات می باشد

7احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 98.59 مترمربع .( الزم به ذکراست که مساحت دو 
باب از اتباري ها 32.44 مترمربع و دیگري 39.67 مترمربع می باشد)

بناي مازاد برتراکم و استفاده از تبصره  ماده  7 سقف تراکم در هنگام صدور پروانه  -8
. بسطح  142.55 مترمربع

با توجه به جانمایی پارکینگ ها و تبدیل پیلوت به تجاري ، داراي  3  واحد کسري  -9
..پارکینگ تجاري می باشد

با توجه به نقشه اجرائی ارائه شده از بابت تامین 9 واحد پارکینگ مسکونی  در زیر زمین و 
یک واحد پارکینگ مسکونی در همکف از روي باالبر خودرو ، حالیه کسري پارکینگ 

.مسکونی ندارد
(  الزم به ذکر است که با توجه به نامه به شماره  ش ر -180997-1399 مورخ 1399/09/17  
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سازمان آتش نشانی رشت و خدمات ایمنی رشت و تحت عنوان :  طی بررسی هاي به عمل 
آمده و استعالم صورت گرفته در خصوص نحوه عملکرد ایمنی باالبر خودرو منصوبه در ملک 
خانم سروناز ارشادي مالک پالك ثبتی 77/12034 به استحضار می رساند با توجه به فراهم 
نمودن خروج ایمن و بدون مانع براي خودرو ، از پارکینگ جانمائی شده در پشت کفه باالبر ( 

در طبقه همکف ) ، جانمائی پارکینگ برابر نقشه پیوستی از نظر این سازمان بالمانع می 
باشد)

الزم بذکراست ملک مذکور در هنگام صدور پروانه و نقشه هاي درج در پرونده فنی از باالبر  
.جهت تردد از زیرزمین وپیلوت استفاده می نموده است

تعداد واحد هاي مسکونی از 8 واحد به 10 واحد افزایش یافته اند . همچنین حد جنوب ملک 
.مذکور براساس خط پروژه و سند مالکیت به خیابان 35 متري منتهی می گردد

( تجاري- مسکونی   T-M113 کاربري عرصه زمین فوق الذکر در طرح تفصیلی جدید بصورت
.) تعریف شده است

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار51.36 درصد---- سطح اشغال 
.اجرا شده  78.49  درصد می باشد

*********************************************
که پس از منتج به صدور راي بدوي کمیسون ماده صد به شماره 1/99/37870 مورخ  

1399/10/08 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد که س از آن خالف جدیدیمشاهده نگردید و 
.صرفا جهت محاسبه درآمدي گزارش گردیده است

با توجه به اینکه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
.تقدیم می گردد

با احراز تخلف نامبرده و با توجه به وضعیت خیابان محل استقرار ملک(خیابان سعدي) 
و با التفات به سال تخلف سالهاي 85 و 87 امکان احداث پارکینگ براي هیچیک از 

امالك مجاور نبوده لذا به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 9 قطعه پارکینگ ، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 594,000,000(پانصد و  نود و  چهار میلیون ) ریال صادر 
میگردد .

جریمه 225  2
 

1320000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/15 1/99/37876 بدوي سعدي  
کوچه 

همیاري 
شهرداریها 

معرفت

1-2-10322-69-1-0-0 810

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي تجاري همزمانساز راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 57,340,800(پنجاه و  هفت میلیون و  سیصد و  

چهل هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.86  4
 

1320000  , 1391 توسعه بناي تجاري
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی و اصالحی تجاري بشماره 480 
مورخ 85/12/28 و  87/1/24 بازیربناي 1469/68مترمربع بصورت 4طبقه شامل بالکن ، 

بروي مغازه و داراي عدم خالفی بشماره 162725 مورخ 1396/09/27 با زیربناي 1626.61 
..مترمربع بصورت یک واحد تجاري در سه طبقه روي بالکن ومغازه می باشد

..عملیات ساختمانی باتمام رسیده است
حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده به تائید نظام مهندسی وممهور به مهر مهندس نقشه 

:بردار داراي مابه التفاوت یکدست سازدر زیرزمین وهمکف وطبقات بشرح ذیل میباشد
افزایش بنا در زیرزمین بسطح 0/80 متر مربع  (یکدست ساز)-1

توسعه بناي تجاري در طبقه همکف بسطح 3.73 متر مربع (یکدست سازو و جهت -2
احتساب حفره راه پله زیرزمین)

توسعه بناي تجاري در نیم طبقه بالکن بسطح 1.02 متر مربع (یکدست ساز)-3
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بسطح 1.77 متر مربع (یکدست ساز)-4
 توسعه بناي تجاري در طبقه دوم بسطح 1.77 متر مربع (یکدست ساز)-5
توسعه بناي تجاري در طبقه سوم بسطح 1.77 متر مربع (یکدست ساز)-6

 کاهش زیربناي درادامه راه پله به بام بسطح 0/42 متر مربع-7
((   درخصوص 6 واحد کسري پارکینگ تجاري برابر اظهار نظر واحد محترم خالف داراي 

سوابق پرداختی برابر  راي مورخ 93/5/14 کمیسیون تجدیدنظر می باشد و لذا حالیه تعداد 
پارکینگ مورد نیاز براساس زیربناي جدید بتعداد 25 واحد پارکینگ بوده وبا توجه به 

بررسی عملی و نقشه تفکیکی تائید نظام مهندسی 10واحد پارکینگ تعبیه شده و ضمنآ  
براساس وضع موجود و تامین 10واحد پارکینگ تجاري و پرداختی 6 واحد  کسري پارکینگ 

 حالیه مجددآ داراي نه/9 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.))
الزم بذکراست درخصوص بام تهرانی بسطح 185.99 مترمربع درگزارشات قبلی در آیتم 

زیربنایی قید شده لذا در گزارش تخلفات اعالم نشده است..و فاقد پرداخت تخلف 
.درخصوص تبدیل شیروانی به بام تهرانی می باشد

(( الزم به ذکر است که با توجه به بند 20 مورخ 1388/02/08 کمیسیون ماده 5   :  با توجه به 
نامه شماره ب / 33/18074  مورخ 1387/12/24 ، در خصوص اختصاص انباري و پارکینگ 
پالك 518 الی 516  و  1182/75   جهت تامین کسري پارکینگ ، با احداث بنا به صورت 4 
طبقه و زیرشیروانی برروي زیر زمین و احداث تجاري متمرکز در طبقه همکف و طبقات و 

 عدم رعایت عقب سازي در طبقات 2 و 3 احداث بنا بالمانع است.))
..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 9,523,312(نه میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  سیصد و  دوازده) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.07  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 1/99/37879 بدوي فخب - 
خیابان 
شهید 

نوروزي - 
 کوچه 16

1-1-10649-18-1-0-0 811

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 86.58 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 183243 مورخ 99/9/22 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 
1,406,925(یک میلیون و  چهارصد و  شش هزار و  نهصد و  بیست و  پنج) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 86.58  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان خانه به مساحت 99.74 
مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه دوبلکس با قدمت سال 1378 ( طبق فیش 

.برق ) در محل موجود می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1399/07/30 از بر کوچه 6 متري اصالحی فاقد عقب نشینی 

.می باشد
داخل تراکم در همکف به مساحت 74.80 و خارج تراکم در همکف به مساحت 13.16 

.مترمربع می باشد
.داخل تراکم در نیم طبقه 11.78 و حارج تراکم در نیم طبقه 25.91 مترمربع می باشد

حالیه درخواست حفاري انشعاب آب به طول 2 متر خاکی را دارند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

  در خصوص تخلفات جدید اعالمی (طبقات  دوم و سوم )این کمیسیون مواجه به 
تکلیفی نبوده و قابل طرح در این کمیسیون نمی باشد.

ردتخلف 271  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 1/99/37882 اصالح
ي 

بدوي

پستک به 
سمت تاالر 

گلسار 
روبروي بن 
بست فرهاد

1-1-10402-961-1-0-0 812
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان بدون مجوز  بصورت سه طبقه روي پیلوت  
سه واحد مسکونی در مرحله نازك کاري  بر روي عرصه فاقد سند برابر نقشه بسطح 307.50 

. مترمربع می باشد
: طبق نقشه ارائه شده تخلفات تا این مرحله بشرح ذیل است
  احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 135.50 مترمربع -

احداث بناي بدون مجوز در طبقات اول تا سوم در مجموع بسطح 406.50 مترمربع (هر  -
  طبقه 135.50مترمربع )

. کل زیربنا هاي اعالمی با توجه به کاربري مازاد بر تراکم می باشد -
 رعایت سه پارکینگ براي سه واحد  می گردد -

  .فاقد آسانسور و راه پله تا با م است -
. رعایت درز انقطاع گردیده است -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد - 
از حد شمال متصل به معبر 10 متري است که عقب تر از خط پروژه احداث گردیده و از حد  -

. غرب بن بست موجود که با توجه به کاربري فاقد  طراحی معبر  است
. مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

812

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي بابت احداث طبقه 
مازاد پنجم با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه 

هیات کارشناسان رسمی دادگستري به شماره ش 155531مورخ 99.08.12 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 

احداث یک طبقه مازاد   به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,022,313,600(یک میلیارد 

و  بیست و  دو میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 101.42  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/10/06 1/99/37883 تجدید 
نظر

علی اباد خ  
هاشمی - 
کوچه 13 

نبوت4

1-2-10183-116-1-0-0 81
3

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول الی چهارم راي بدوي باستناد تبصره 2 
ماده صد و جریمه به مبلغ 536,726,400(پانصد و  سی و  شش میلیون و  هفتصد و  

بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 79.87  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/10/06 1/99/37883 تجدید 
نظر

علی اباد خ  
هاشمی - 

کوچه 13 نب

1-2-10183-116-1-0-0 81
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 141مورخ 
96/09/30 و اصالح پروانه به شماره 325458 مورخ 97/07/29 می باشد که با استفاده از 

یک طبقه و66% تراکم تشویقی تجمیعی  به صورت 4 طبقه بر روي
پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1344/01مترمربع   

صادرگردیده ودر مرحله پی کنی داراي اعالم شروع عملیات  برابر درخواست شماره 
 341247 مورخه 97/8/19 درج درپرونده می باشد . عملیات

 : ساختمانی باتمام رسیده  وبرابر نقشه برداري تفکیک آپارتمان ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد بر سطح اشغال مجاز درهمکف بسطح 9/76  مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی چهارم بسطح 57/2 مترمربع  ( هرطبقه  -2
 . 14/3  مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در یکواحد مسکونی   -3
بسطح 101/42  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 73/17  مترمربع افزایش بناي مازاد برتراکم 

 وبسطح 28/25  مترمربع بناي تبدیلی زیرشیروانی به بناي
 . مسکونی مازاد برتراکم می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 8 واحد مسکونی به 9 واحد مسکونی وبا توجه به عدم  -4
دسترسی مناسب براي پارکینگ شماره 3 کسري یکواحد پارکینگ مسکونی وهمچنین 

کسري 29/09  مترمربع فضاي باز دارند . شایان ذکر است که پس از
اجراي کف سازي وآزمایش عملی چنانچه امکان دسترسی وجود داشته باشد کسري  

 . پارکینگ آن مجددا` قابل بررسی خواهد بود
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 0/79   -5

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 12/12    -6

 . مترمربع ( هرطبقه 3/03 مترمربع )

توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 55%  مورد استفاده به کسر راه پله زمان صدور 
پروانه  59/12 % وتراکم طبقات 231%   مورد استقاده به کسر راه پله زمان صدور پروانه  

260/51%  .
 .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

                                                            
*********************************************************
*********************************************************

81
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



***************  
احتراما` با عنایت به اتمام عملیات کفسازي وآزمایش عملی پارکینگها ودسترسی مناسب 

جهت پارك خودرو کسري پارکینگ کمیسیونی  منتفی ویکواحد  کسري پارکینگ با تزاحم  
  . درآمدي  دارند  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
181898مورخ 99/09/19کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون مبنی بر 

تایید استحکام بنا و ارزش سرقفلی مکان موصوف  به مبلغ 252.560.000 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 50,512,000(پنجاه میلیون و  پانصد و  دوازده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. در خصوص عقب نشینی اعالم شده مالک موظف 

به رعایت آن در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 51.14  0
 

297000  , 1381 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/08 1/99/37884 بدوي بلوار انزلی  
روبروي 

پمپ بنزین 
فرزانه 

.لیعصر 2

1-1-10284-62-1-0-0 814

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده برابر نقشه برداري ارائه شده یک باب مغازه نسقی بصورت تعمیرگاه 
ادوات کشاورزي به مساحت 37.57 متر مربع و با ارتفاع حدود 4.2 متر با سربندي فلزي و 

داراي بالکن بسطح 13.57متر مربع  با ارتفاع 2.14 متر بوده . قدمت بنا به استناد تاریخ نصب 
کنتور برق (1381/09/25 ) سال 1381 می باشد. مجوزي ارائه نگردید. جهت تعیین عقب 

نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. . مراتب جهت صدور دستور تقدیم 
می گردد ********.به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/03/29 مغازه  فوق 

بمساحت 8.10 متر مربع در تعریض خیابان 12 متري حد شمال قرار دارد  مراتب جهت صدور 
.دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
109,670,400(یکصد و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 32.64  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/06 1/99/37887 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی - 
بلوار قلی 
پور خ 13

آبان کوچه 
18

1-2-10702-87-1-0-0 81
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 1 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 

جریمه به مبلغ  270,648,000(دویست و  هفتاد میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت 
هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 80.55  1
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد (تبدیل دوبلکس به دو واحد 
مجزا) با توجه به رعایت تعداد پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ 
یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی 

باشد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/10/06 1/99/37887 تجدید 
نظر

کوي  
هاشمی - 
بلوار قلی 

پور خ 13آبا

1-2-10702-87-1-0-0 81
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/6 مورخ 1399/02/07 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 487.25 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

:می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.01 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 39.03 مترمربع ( هر طبقه 13.01 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 6.97 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 21.54 متر مربع ( هر طبقه 7.18
 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده 1.15 متر می باشد
.زیر شیروانی به سطح 0.05 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 32.64  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد ( طبقات 2 و 3 از حالت دوبلکس خارج و تبدیل به یک  -
واحد مستقل گردیده است )

برابر ضوابط رعایت پارکینگ گردیده است
.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز در همکف 78.41% ...................... سطح اشغال استفاده شده 88.82
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همزمان ساز همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 0.71 
مترمربع، توسعه زیرشیروانی ( مازاد انباري ) به مساحت 34.19 مترمربع 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، راي بدوي مبنی بر جریمه، 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 180,624,600(یکصد و  هشتاد میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار و  
ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 37.74  1.5
 

3360000  , 1391
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 1/99/37888 تجدید 
نظر

شهرك  
فرهنگیان  

ك24

1-2-10450-35-1-0-0 816

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی  می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
164مورخ 1390/5/23 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیر بناي کل  477.86 
:مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

خارج از  طول 60% بر خالف مدلول پروانه به عمق 3/6 متر-
 اضافه بنا در همکف به سطح 42.96 متر مربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 128.88 مترمربع ( هر طبقه به سطح 42.96 -
 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم از 17/5متر مربع به  -
16/35متر مربع که از خالف گزارش شده به سطح 3/45به صورت تراکمی در واحدها می 

..باشد
داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1391/02/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و 

.اجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردید
**************************************

مجدداً از بابت احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 158.05 مترمربع داراي راي 
.کمیسیون ماده صد مورخ 1391/11/01 بوده واجراي حکم نموده و پرونده مختومه گردید

*********************************************************
*********

حال عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد آخرین نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرتهایی نسبت به سوابق به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 0.71 مترمربع ( همزمانساز ) -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.84 مترمربع ( هر طبقه 0.71 مترمربع ) (  -

همزمانساز )
توسعه زیر شیروانی با توجه به احداث 5 عدد انباري کالً به سطح 34.19 مترمربع -

.رعایت پارکینگ با توجه به ضوابط سال صدور پروانه گردیده است
%سطح اشغال مجاز در همکف 78.53% ............................سطح اشغال استفاده شده 78.89
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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معاونت شهرسازي و معماري
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،  باستناد تبصره 
2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 246,657,600(دویست و  چهل و  شش میلیون و  
ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 24.47  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/07 1/99/37889 تجدید 
نظر

گلسار  
 انتهاي104

1-1-10058-557-1-0-0 81
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 932,904,000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  

چهار هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 92.55  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
 شماره  1/98/254 مورخ  98/9/9 با زیر بناي کل  584.79 مترمربع در 3.5 طبقه

با انبار زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 19.27 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 

.81.72 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 66.81 مترمربع ( هر  -2

طبقه 22.27 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 6.47 متر مربع و احداث یک باب انباري بصورت اتاق بزرگتر  -3

از 5 متر مربع با مابه التفاوت 24.47 متر مربع
.رعایت پارکینگ می گردد -4

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 228,270,000(دویست و  بیست و  هشت میلیون و  دویست و  هفتاد هزار )  
ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 41.9  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/22 1/99/37894 بدوي رشتیان  
مجتمع 

اموزش و 
 پرورش

1-2-10452-46-1-0-0 81
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/145مورخ 
1398/06/13  بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی   با زیربناي 

494.37 متر مربع در سه  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
 کاهش  بنا در همکف بسطح حدود 0.29 متر مربع -1

 احداث انباري با سطح بیش از 5 متر مربع در همکف بمساحت 4.31 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقات اول الی سوم  بسطح   27.42  متر مربع (هر طبقه 9.14 متر مربع ) -3

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح   3.47 متر مربع-4
اضافه بناي ناشی از اجراي دو باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -5

 جمعآ بسطح 5.28 متر مربع
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات بسطح 4.89 متر مربع (  -6

3*1.63) 
 فضاي سبز اجرا نشده است -7

رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 73.68% سطح اشغال اجرایی 78.49 
%درخواست گواهی عدم خالف  دارند مراتب جهت به روز رسانی و دستور بعدي تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، 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  2.5 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,764,806,750(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  چهار میلیون و  هشتصد و  شش 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 325.31  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/14 1/99/37905 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر 

کوي 
کشاورز-کو
چه کشاورز 
2 بن بست 
اول سمت 

چپ

1-1-10507-157-1-0-0 819

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 83,700,000(هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد هزار )  

ریال تائید و استوار میگردد

جریمه 270  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي 
بمساحت عرصه حدود 180  مترمربع وبرابر نقشه ارائه شده بمساحت عرصه حدود 177/96

 متر مربع مشتمل بر
یکباب ساختمان 3طبقه روي پیلوت بازیرشیروانی با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1398

می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبصورت غیابی  در مرحله آرماتوربندي ستون 
 هاي همکف با

زیربنا  حدوداً 150 مترمربع  داراي گزارش درسیستم می باشد حال با عنایت به اینکه 
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري است وبرابر نقشه برداري ارائه شده زیربناي آن شامل

 : 
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بسطح 143/53  مترمربع  -1

 . طبقات اول الی سوم بازیربناي 430/59  مترمربع ( هرطبقه 143/53  مترمربع ) -2
احداث راه پله به بام  بسطح 21/19  مترمربع . وبراي 3 واحد مسکونی رعایت 3 واحد   -3

پارکینگ میگردد . ضمنا` برابر  خط پروژه شماره 11 مورخه 99/3/26  وانعکاس ملک برروي 
 آن

کوچه بصورت بن بست 6متري وفاقد عقب نشینی می باشد  حال باعنایت به طرح تفصیلی 
(3طبقه روي پیلوت ) سطح اشغال مجاز همکف 70% مورد    R121 وقرار گرفتن ملک درپهنه

 %استفاده 79/73
وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80%   مورد استفاده 250/98%   واز کل بناي احداثی 
بسطح 17/53 مترمربع درهمکف وبسطح 307/78   مترمربع در طبقات مازاد برتراکم 

 وبسطح 126 مترمربع درهمکف
وبسطح 144 مترمربع درطبقات درحد تراکم می باشد  حالیه درخواست  پاسخ استعالم 

 . اموقعیت مکانی   رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

819

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903302489 مورخ 99/05/06 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 168994 مورخ 99/8/29 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 
1397 نسبت به مساحت 62/5 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 618,750,000

(ششصد و  هجده میلیون و  هفتصد و  پنجاه 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 62.5  3
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 1/99/37906 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار 
استاد معین 
جنب پل خ 

20متري

1-1-10443-29-1-0-0 820

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`در اجراي دستور  مکان ارائه شده توسط مامور خالف ساختمانی ناحیه یک  منطقه 
یک که بصورت غیابی وبدون بازدید از داخل ملک انجام شده  بصورت یک باب  ساختمان 

 درحال احداث
که عملیات ساختمانی آن درحد شناژ طبقه دوم انجام شده بصورت تقریبی با عرصه حدود 

 :  160  مترمربع وبازیربناي
 . همکف حدود 130مترمربع -1

.طبقات  اول الی سوم بسطح 390  مترمربع ( هرطبقه  حدود 130مترمربع ) -2
با نوع اسکلت بتنی وبا قدمت سال 1399 می باشد که بدون اخذ مجوز درحال احداث می 

باشد . ضمنا` میزان عقب نشینی وتراکم گیري وکسري پارکینگ پس از اخطار به مالک وارائه 
مدارك

 . مشخص خواهد گردید .  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 175547 مورخ 1399/9/9 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 12/108/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و 

شهرداري و عدم اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,421,600,000(دو میلیارد و  

چهارصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می نماید .

جریمه 47.4  0
 

3100000  , 1399 1399/10/08 بالکن خارج از حد مجاز 1/99/37909 بدوي طالقانی  
کوچه 

هشتم بن 
بست اول

1-2-10368-31-1-0-0 821

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 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان  ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/551 مورخ 
 97/12/29 به صورت یک باب مغازه به سطح 62/16 مترمربع با پوشش100% بانضمام بالکن به
سطح 18/63 مترمربع که عملیات ساختمانی آن درحد سفت کاري است وبرابر نقشه برداري 
 .  ارائه شده مالک اقدام به تبدیل یکباب مغازه به سه باب را نموده که بشرح ذیل می باشد

 .  مغازه شماره یک بسطح 15/48  مترمربع فاقد بالکن -1
 .  مغازه شماره دوم بسطح 17/91 مترمربع فاقد بالکن -2

 . مغازه شماره سوم بسطح 28 مترمربع باضافه راه پله بسطح 7/27  مترمربع -3
افزایش بنا بصورت بالکن سرتاسري مازاد بر یک سوم  واختصاص دادن آن به مغازه  -4

شماره سوم بسطح 40/52 مترمربع وبا توجه به  تغییر وضعیت
در حد زیربناي پروانه بصورت مابه التفاوت  بسطح 6/88 مترمربع از بالکن  جزء مازاد بریک 

 . سوم ومابقی درحد یک سوم درحد زیربناي پروانه می باشد
براي سه باب مغازه نیاز به سه واحد پارکینگ تجاري دارند که کسري یکواحد آنرا  -3

 . درزمان اخذ پروانه پرداخت وکسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند
الزم به ذکر است که در همکف بسطح 0/77 مترمربع کاهش بنا دارند وهمچنین  بصورت 

غیابی داراي گزارش در سیستم می باشد  حالیه درخواست صدور
.گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4,267,771,200(چهار میلیارد و  دویست و  شصت و  هفت میلیون و  
هفتصد و  هفتاد و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 423.39  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/09 1/99/37910 بدوي رشت - 
خیابان 

انصاري- 
کوي کوي 

میرزاکوچک
 

1-1-10245-51-1-0-0 82
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/294 مورخ 1398/10/12 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 8  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1077.91 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 44.50 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.54 مترمربع -2

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه  اول   به مساحت 10.70 مترمربع  -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 45.54 مترمربع-4

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 10.70 مترمربع  -5
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 45.54 مترمربع -6

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم  به مساحت 10.70 مترمربع -7
. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45.54 مترمربع-8

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه چهارم به مساحت 10.70 مترمربع  -9
. اضافه بنا در  زیرشیروانی  به مساحت 8.25 مترمربع-10

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 6.78 مترمربع -11
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي   -12

مفید در طبقات به مساحت 0.80 مترمربع . (  هر طبقه 0.20 مترمربع .)
عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت حد شمالی و  تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر -13

 خالف مدلول پروانه به مساحت  138.10  مترمربع  در همکف و طبقات و زیرشیروانی
.کسري پارکینگ ندارد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 60.75 درصد و  سطح اشغال اجرائی 
.78.33 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

82
2

نظر به اینکه راي شعبه بدوي مبنی بر پرداخت جریمه با ضریب 3 بوده و شهرداري 
اعالم به تجدیدنظر خواهی ننموده است و با توجه به قاعده عدم تشدید جریمه در 

مرحله تجدیدنظرخواهی راي بدوي مبنی جریمه بمبلغ 3,004,747,200(سه میلیارد و  
چهار میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال عینا تایید می گردد.

جریمه 298.09  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/16 1/99/37915 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان167

1-1-10151-25-1-0-0 82
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/292 
مورخ 1398/10/12 بصورت  پنج طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 

1506.65متر مربع در پنج   واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حداجراي 
سقف ششم است  داراي میلگرد انتظار ستون در طبقه ششم می باشد سربندي اجرا نشده 
است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح 

 ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح  54.34 متر مربع که از این مقدار8.44 متر مربع بصورت   -1

 سایبان بتنی از جنس سازه ساختمان در حیاط مشا عی جنوبی است
اضافه بنا در طبقات  اول الی پنجم  بسطح   243.75 متر مربع (هر طبقه 48.75 متر  -2

 مربع )
بابت موارد فوق داراي صور تجلسه کمیسیون ماده صد مورخ  ************

 1399/10/16 مبنی بر جریمه می باشد
: حالیه با توجه به پیشرفت عملیات   داراي تخلف همزمان ساز بشرح ذیل می باشد

الف ) تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم بسطح 59 متر مربع ( هر طبقه 
 ( 11.8متر مربع

ب) تعداد 10 واحد پارکینگ تامین شده است با توجه به افزایش طول درب مشمول پرداخت 
یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می گردد الزم به توضییح است در زمان صدور پروانه 

 پارك حاشیه اي نداشتند
سربندي اجرا نشده است داراي پرونده شکایتی طی شماره درخواست 506006 می باشد  

 درخواست گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

82
3

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  

3,692,220,000(سه میلیارد و  ششصد و  نود و  دو میلیون و  دویست و  بیست هزار ) 
ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 101.33  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/08 1/99/37918 تجدید 
نظر

 
شهیدرجاي
ي روبروي 
پارك میثم 

کوچه55

1-2-10120-11-1-0-0 82
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ  

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/08 1/99/37918 تجدید 
نظر

 
شهیدرجاي
ي روبروي 
پارك میثم 

کوچه55

1-2-10120-11-1-0-0 82
4

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 

50,904,000(پنجاه میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 6.06  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي تصمیم شماره 37186  مورخه 99/8/17  کمیسیون محترم ماده صد  مکان 
ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره     1/98/303     مورخه       

1398/12/01می
باشد که بصورت   3 طبقه روي پیلوت ویکباب مغازه   در   3 واحد مسکونی بازیربناي کل    

828/33   مترمربع با پرداخت یکواحد کسري پارکینگ تجاري صادرگردیده    عملیات 
 ساختمانی درحد سربندي

 : است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
  . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 6/06 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت احداث یکباب مغازه درمحوطه حیاط بسطح 14/52   -2
  . مترمربع

تبدیل قسمتی از پیلوت به دو با ب مغازه بمساحت 101/33 مترمربع  با ارتفاع 3/8 متر  -3
 .وافزایش تعداد مغازه هااز یکباب به 4 باب

کسري 3 واحد پارکینگ تجاري دارند وبرابر نقشه برداري ارائه شده در طبقات فاقد   -4
افزایش بنا می باشد . توضیح اینکه سطح اشغال مجاز درهمکف 69/43%  مورد استفاده 

85/2%   . 
حال برابر تصمیم فوق با فرض اعاده مغازه شماره 4 نسبت به کسري پارکینگ آن اظهار نظر 

شود باشنحضار میرساند با عنایت به اینکه قسمتی از مغازه مورد نظر بصورت توسعه در 
 محوطه حیاط اجرا

گردیده تخریب آن تاثیري در پیلوت ودر آرایش پارکینگها ندارد و فقط یکواحد کسري 
  . پارکینگ آن حذف خواهد شد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

82
4

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت  ، به شرح اضافه بنا در همکف و در 
طبقات اول تا پنجم ، و طبقه ي مازاد (طبقه  ششم) 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 9,053,452,800(نه میلیارد و  پنجاه و  سه میلیون و  چهارصد و  

پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می گردد

جریمه 906.21  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/09 1/99/37929 بدوي گلسار  
 خیابان 163

1-1-10150-118-1-0-0 82
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 461 مورخ 94/12/27  و تمدید 
پروانه 326133 مورخ 96/12/13 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی با رعایت 
2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 2534/62 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 10/11 متر مربع-1

توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور بمساحت 5/93 متر مربع مربوط به احداث 
سرویس بهداشتی  همچنین قسمتی از انباري شماره 2 بمساحت 1/01 متر مربع در حیاط 

.خلوت حد شمال میباشد
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 64/44 متر مربع (هر طبقه 16/11 متر مربع )-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 33/46 متر مربع-3
احداث طبقه ششم بمساحت 364/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد(توضیح اینکه قسمتی -4
از زیربناي مذکور بمساحت 57/37 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد.)

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 32/92 متر مربع-5
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/45 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 429/21 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

اعطایی (تبصره 7)
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف بمساحت -7
1/03 متر مربع که از این مقدار بمیزان 0/15 متر مربع در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

است.(مابه التفاوت 0/88 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند 

 %سطح اشغال مجاز 35% -سطح اشغال موجود 56/75
حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز 

.لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*************

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است

82
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل 
مسکونی به دفتر کار تجاري، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی 

وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به 
وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-167674 مورخ 98/09/17 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1،712،400،000  ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 342,480,000
(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.ضمناً در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 1.7 مترمربع، با توجه به اینکه 
کل بناي دفتر کار به صورت تجاري مورد ارزیابی قرار گرفته، موجبی براي اینکه به 

صورت جداگانه جریمه شود وجود ندارد. 

جریمه 144.4  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/10/24 1/99/37931 بدوي بلوار ولی  
عصر خ 
عرفان   
عرفان 4
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در خصوص سه واحد کسري پارکینگ مربوط به دفتر کار، به استناد تبصره 5 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. در 
خصوص پنج واحد کسري پارکینگ مربوط به سوله ( انبار ) با توجه به راي تخریب، 

منتفی می گردد.

جریمه 200  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده زمین نسقی داراي پروانه ساختمانی به شماره 100 مورخ 94/7/13 
بصورت یک طبقه مسکونی روي همکف  با زیر بناي کل 142.4 متر مربع صادر گردیده است. 

عملیات در مرحله بهره برداري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

در محدوده پروانه داراي اضافه بنا در همکف بسطح 1.7 متر مربع -1
 احداث محوطه مسقف بسطح 13.90 متر مربع -2

کاهش در طبقه اول بسطح 0.7 متر مربع -3
حذف راه پله به بام بسطح 14.6 متر مربع -4

تبدیل مسکونی به دفترکار تجاري بسطح 142.7 متر مربع -5
.داراي 3 عدد  کسري پارکینگ از بابت دفترکار می باشد -6

مالک در محدوده خارج از سطح اشغال ساختمان مسکونی اقدام به احداث سوله بسطح  -7
650 متر مربع همکف و بالکن سوله بسطح 106.09 متر مربع نموده که بصورت انبار پخش 

.محصوالت غذایی مورد بهره برداري می باشد
پارکینگ روباز جهت انبار تامین نموده و  داراي 5 واحد کسري پارکینگ از بابت انبار  3 -8

.تجاري می باشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

82
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 942,278,400(نهصد و  چهل و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 124.64  2.25
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/10/13 1/99/37934 رسیدگ
ي 

 مجدد

پارك  
نیکمرام  ك 

اکبري

1-2-10069-52-1-0-0 82
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970901001120 مورخ 1399/06/17 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 

مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 194129 مورخ 1399/10/6 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ، 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه معادل 3 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1397 نسبت 

به طبقه مازاد به مساحت 156/16 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 
1,574,092,800(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  نود و  دو هزار و  

هشتصد) 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 156.16  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/13 1/99/37934 رسیدگ
ي 

 مجدد

پارك  
نیکمرام  ك 

اکبري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث که براي آن  پروانه ساختمانی به شماره 
1/97/240مورخ به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 

مسکونی و بازیربناي 706.79 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در مرحله 
اتمام سربندي بوده و تا این مرحله به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 21.87 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.09 مترمربع (هر طبقه 23.03 مترمربع)-
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 156.16  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.42 مترمربع و در  -

طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.26 مترمربع (هر طبقه 8.42 مترمربع)
.زیر شیروانی به سطح 34.25 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگ، مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 
.می باشد

داراي کسري فضاي باز به سطح 16.99 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 18مترمربع می 
.باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970902803159 مورخ 1399/06/17 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 170713 مورخ 1399/09/2 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ، 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 که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه معادل 1.25 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1398 

نسبت به مساحت 73/7 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 285,587,500
(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) 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 73.7  1.25
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 1/99/37935 رسیدگ
ي 

 مجدد

کوي 
حسینی 

بعداز 
مسجد 

سمت کانال 
کوچه یاس 

2نبش 
کوچه 

سوپرمارکت 
انتهاي 

کوچه سمت 
 چب

1-1-10682-116-1-0-0 82
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 81 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان در حال احداث خالفساز و در مرحله سقف طبقه همکف با زیربناي 
کالً خارج تراکم می  G213 همکف به سطح 73.7 مترمربع می باشد که با توجه به کاربري

.باشد
.ضمناً عرض حیاط خلوت رعایت نشده و مقدار آن متغیر بین 0.95 تا 1 متر می باشد

%سطح اشغال مورد استفاده 91
.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن سال 1398 می باشد

 برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري ملک مورد نظر فاقد سند رسمی، کاربري آن در پهنه
G213 و فاقد طراحی معبر می باشد.

.درخواست پرداخت خالفی را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي  ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 184624 مورخ 99/9/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص 
داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 

ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 31,579,700(سی و  یک میلیون و  پانصد و  
هفتاد و  نه هزار و  هفتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 101.87  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 1/99/37937 بدوي جاده انزلی 
بلوار شهید 

انصاري 
روبروي 
سایپا خ 
عرفان  
عرفان 4

1-1-10291-923-1-0-0 82
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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 77,500,000(هفتاد و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان ویالیی برابر نقشه برداري 
ارائه شده با مساحت عرصه 212.89 متر مربع و مساحت اعیان  95.17 متر مربع در یک 

واحد مسکونی به انضمام راه پله روباز به مساحت 3.95 متر مربع  و 2.75 متر مربع بدون 
مجوز ،در مرحله نازك کاري  و  با مصالح بلوکی با قدمت تقریبی سال جاري در حال احداث 

. می باشد
.با توجه به کاربري عرصه کل اعیان در حد تراکم می باشد

در حد جنوب پالك فاصله اشراف (2 متر ) به پالك مجاور به میزان 0.05 متر رعایت نگردیده 
.است

.سطح اشغال اجرائی 44.85 درصد می باشد
.با توجه به عدم تامین  پارکینگ حالیه داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

الزم به ذکر است متقاضی نسبت به ارائه  فروشنامه عادي اقدام نموده و ملک فاقد  سند 
.مالکیت می باشد

در پاسخ استعالم عقب نشینی واحد محترم نقشه برداري بیان داشته اند : ملک مورد نظر 
و فاقد طراحی معبر می باشد T-R122 فاقد سند رسمی در پهنه

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 28,476,562(بیست و  

هشت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  پانصد و  شصت و  دو) ریال صادر 
میگردد .

جریمه 50  1.25
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/13 1/99/37939 بدوي گلزاران 
کوچه 

داودي بن 
بست هادي 
زاده نبش 
کوچه دوم 

جنب 
سوپرمارکت

 

1-2-10756-103-1-0-0 83
0

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه بنا ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 169930 مورخ 1399/9/1
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 

، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 
140/45 متر مربع به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت 

جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 79,990,665(هفتاد و  نه میلیون و 
 نهصد و  نود هزار و  ششصد و  شصت و  پنج)  ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در 

خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 140.45  1.25
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي (یکی از مالکین) به صورت 
ساختمان دو طبقه (یک طبقه روي همکف) در دو واحد مسکونی بر روي عرصه نسقی و با 

.قدمت سال 85 میباشد
حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی (کال خارج تراکم) به شرح 

:زیر می باشد
 احداث بنا درهمکف به صورت پیلوت و یک واحد مسکونی به سطح 69.94 مترمربع -1

احداث بنا در طبقه اول به صورت یک واحد مسکونی به سطح 70.51 مترمربع که از این  -2
.مقدار 0.57 مترمربع عدم اجراي پخ در طبقه اول میباشد

.واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد 2 -3
داراي نورگیر به ابعاد 1.50*1.62 متر که با توجه به عدم رعایت ابعاد آن طبقه اول داراي  

.پنجره مشرف به پالك مجاور میباشد
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 98/11/26 به سطح 12.52 مترمربع از عرصه و اعیان 
.در تعریض معابر 6 و 8 متري میباشد

مراتب با توجه به درخواست مجوز حفاري شرکت آب و فاضالب به طول 4 متر آسفالت جهت 
.صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

83
0

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 184703 مورخ 
1399/09/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و 

ایستایی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 50,840,000(پنجاه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار )  ریال 
صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 164  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 1/99/37940 تجدید 
نظر

کوي 
حسینی-کو

چه54
-روبروي 
ساختمان 

54

1-1-10691-20-1-0-0 83
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، یک قطعه زمین نسقی به سطح 101.45 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان در حال احداث بدون مجوز به صورت دوبلکسی و در مرحله اسکلت و 

سقف نیم طبقه می باشد. برابر نقشه هاي ارائه شده مساحت همکف 98 مترمربع و نیم طبقه 
40 مترمربع و اول به سطح 26 ( کالً در حد تراکم ) با اسکلت بتنی و قدمت سال جاري ( 

1399 ) می باشد.  برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/06/01 فاقد طراحی معبر می باشد.  
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

83
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم  با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,363,878,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  سه 
میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 84.19  3
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/22 1/99/37941 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

استاد معین 
بن بست 

 جهان

1-1-10399-26-1-0-0 83
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 3 مورخ 
1399/02/03 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  582.25

.  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و تغییر در جانمایی 

 ، اقدام به احداث نموده
عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز70 % ---------- مورد استفاده 79.13 -

اضافه بنا در همکف با توجه به تغییر جانمایی  به سطح 19.67 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول  با توجه به تغییر جانمایی بسطح 19.67مترمربع -
 اضافه بنا در زطبقه دوم با توجه به تغییر جانمایی بسطح 20.16 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به تغییر جانمایی بسطح 20.16 مترمربع -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 150.35 مترمربع مازاد بر تراکم -
 کاهش بنا در زیرشیروانی بدلیل حذف انباري زیرشیروانی بسطح 30.62 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.60 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 3.93 مترمربع عرض راه پله در هر طرف حد اقل 1.10 متر است

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به 4  واحد  که  تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -
. گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
با توجه به احداث ستون شرقی داخل دو متر حیاط خلوت در صورت اجراي دیوارهاي طبقات 

. طبق نقشه ، مجاز به نصب بازشو در این قسمت می باشند
***************

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد و 
. مغایرتی مشاهده نشد

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را 
.دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

83
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 50.4 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و دوم  

هر یک به مساحت  34.92 مترمربع، اضافه بناي طبقه سوم به مساحت 37.92 
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 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,565,784,000(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  پنج میلیون 

و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 158.16  3
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 1/99/37942 بدوي گلسار نواب 
صفوي ك 
آبان  س 
 افزون

1-1-10307-19-1-0-0 83
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 354  مورخه   
87/8/24 وگواهی پایانکار شماره 20397  مورخه 80/8/19 بصورت 3/5 طبقه  می باشد که 

  "متعاقبا
پروانه توسعه بنا بشماره 264990  مورخه 96/12/12 بصورت 3/5 طبقه  بازیربناي کل    

515/95   مترمربع  دریافت نموده    عملیات ساختمانی باتمام رسیده و برابر نقشه برداري 
 ارائه

: شده  نسبت به پروانه توسعه بنا داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  50/4   مترمربع  -1

 . افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقه اول بسطح 34/92 مترمربع -2
 .افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقه دوم بسطح 34/92 مترمربع - 3
 .افزایش بنا ي مازاد برتراکم در طبقه سوم بسطح 37/92 مترمربع -4

افزایش بنا ي مازاد برتراکم بصورت یکطبقه مازاد  در طبقه چهارم بسطح 163/49   -5
 .مترمربع

افزایش بنا بصورت 9باب  انباري  در زیرشیروانی بسطح  58/12 مترمربع  که از مقدار  -6
. . فوق  بسطح 20/56  مترمربع آن مازاد برتراکم مازاد بر 5 مترمربع می باشد

افزایش واحدهاي مسکونی از 5 واحد به 7 واحد مسکونی که داراي 2 واحد کسري  -7
 پارکینگ مسکونی داردند

سطح اشغال مجاز همکف 80% مورد    s211 ضمنا` با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه
 %استفاده 87/42% وتراکم طبقات 300% ( هرطبقه 55% ) مورد استفاده 363/42

  . حالیه درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 194135 مورخ 99/10/6 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 7/994/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 
اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,598,800,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود 
و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 56.16  0
 

3300000  , 1399 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/13 1/99/37952 بدوي گلسار-  
 بلوارگیالن

1-1-10133-50-1-0-0 83
4

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 1.75 برابر ارزش معامالتی 

براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 144,375,000
(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.75
 

3300000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت بصورت  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 360 
مترمربع که از بابت  یک باب خانه ویالئی قدیمی و دوباب مغازه داراي بالکن سرتاسري داري 

.پایانکار به شماره 502313 مورخ 1399/06/16 می باشد
حالیه متقاضی پس از پایانکار مبادرت به تبدیل بالکن تجاري به یک واحد تجاري مستقل به 

. مساحت 50 مترمربع  با راه پله مجزي به مساحت 6.16 مترمربع نموده است
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي با توجه به بازدید 

میدانی اعضاي کمیسیون و صرف نظر ازاعالم  شکایت شاکی به واسطه جلوگیري از 
ادامه تخلف و سربندي ملک  با توجه به وضع موجود و گزارش شهرداري   در خصوص 

کلیه تخلفات   اعالمی  در طبقات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 3,147,076,800(سه میلیارد و  یکصد و  چهل 

و  هفت میلیون و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 312.21  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

تبدیل غیر مجاز 1399/10/29 1/99/37953 تجدید 
نظر

گلسار  
بلوارسمیه 

 خ133

1-1-10083-15-1-0-0 83
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سربندي داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/556مورخ 1397/12/29 و پس از آن اصالح پروانه به شماره 

353179 مورخ 98/05/10 بصورت  5 طبقه بر روي پیلوت و زیرزمین در 5 واحد مسکونی و 
بازیربناي 1903.05مترمربع میباشد، از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 70.58 مترمربع و 
طبقه اول به سطح 62.44 مترمربع، طبقات دوم تا پنجم به سطح 249.76 مترمربع و تبدیل 

تراس آفتابگیر به بناي مفید مسکونی به سطح 62.45 مترمربع داراي سوابق شکایت در 
واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی، آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه  و پرونده 

 .مختومه میباشد
حالیه با توجه به ادامه عملیات ساختمانی بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه ششم) به سطح 308.80 مترمربع-1

اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 8.50 مترمربع -2
به سطح 30 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري بیش از پنج مترمربع در -3

 زیرشیروانی
ضمنا برابر درخواست به شماره 34858 مورخ1400/03/01 مالک ضمن ارائه رضایت نامه ثبتی 

از بابت شکایت صورت گرفته تقاضاي ثبت آن در سوابق ارسالی به کمیسیون ماده صد را 
.دارند

.زیرزمین در اجرا حذف شده است
پارکینگهاي موردنیاز تامین میگردد. رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار 

.الزامی میباشد
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگ به مقدار 3.30 متر مشمول عوارض درآمدي میباشد

سطح اشغال مجاز پروانه 63.17 درصد و سطح اشغال موجود 79.18درصد میباشد.(با  
احتساب تراس نورگیر و بدون احتساب سایبان)

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

83
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصو ص دیوارگذاري بدون مجوز شهرداري، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ  6,591,200(شش میلیون و  پانصد و  نود و  یک هزار و  
دویست) ریال  صادر و اعالم می دارد.

جریمه 59.92  0.1
 

1100000  , 1398 دیوار گذاري 1399/10/24 1/99/37956 بدوي خیابان 
عرفان 
گلسرا 

روبروي سی 
 ان جی

1-1-10397-712-1-0-0 83
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe اتحتراما` مکان ارائه شده  توسط متقاضی برابر خط عادي  بصورت یک قطعه زمین  (نسقی) 
محصور بمساحت 200مترمربع  که درخصوص دیوارگذاري بطول 59/92 متر با قدمت سال 

 . 1398 مدارکی ارائه نگردیده

ضمنا با توجه به سوابق ثبت درسیستم و باستناد به اظهار نظر واحد محترم نقشه برداري .
ملک مورد نظر فاقد سند رسمی و کوچه حد غرب ان در وضع موجود14 متر موجود می باشد 

 که در طرح تفصیلی
عرض معبر 8 متر طراحی شده است لذا امکان تهیه خط پروژه براي ملک مورد نظر نمی 
 . باشد..حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق شرکت توزیع نیروي برق گیالن رادارد

 .مراتب جهت دستور 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 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 684,150,000(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.61  3
 

5000000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/37961 بدوي پستک  
گلسار  

خ122 ك 
 ش یوسفی

1-1-10391-75-1-0-0 83
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 161 مورخ 98/06/27
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 373.06  مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

 .عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و فاقد آجرچینی است
تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
%سطح اشغال مجاز 70.26% ---------- مورد استفاده  81.21 -

اضافه بنا در همکف به سطح 13.28مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 13.28مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 13.28مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم به کسر راه پله داخلی 3.10  مترمربع -
  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.67 مترمربع -

 . رعایت پارکینگ می گردد -
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

83
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 101,740,800(یکصد و  یک میلیون و  هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.14  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/14 1/99/37969 بدوي خ وحدت  
نیکمرام بن 

بست 
  سروش

1-2-10093-176-1-0-0 83
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمانی احداثی داراي پروانه شماره 420 مورخ 1392/12/26 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 1 واحد مسکونی با زیربناي 613.66 متر مربع و پس از آن 
داراي اصالحیه پروانه در تاریخ 1393/03/21 به صورت 4 طبقه روي پیلوت با رعایت عقب 
سازي در طبقه چهارم با زیر شیروانی شامل 8 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1310.15 متر 
مربع می باشد. عملیات ساختمانی پایان یافته است.از بابت زیر بنا به مساحت 1743.83 

داراي گواهی عدم خالف به شماره 209673 مورخ 98/02/18 میباشد. حالیه با توجه به نقشه 
برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بنا ي غیر همزمانسازدر همکف به سطح 15.14 

مترمربع به صورت موتورخانه از جنس مصالح فلزي و بدون پی میباشد که در این خصوص 
 .داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد

در خصوص جانمایی پارکینگها ، الزم به توضیح است که تعداد 8 واحد پارکینگ مورد تایید 
.بوده و پارکینگهاي 7 و 8 در تزاحم می باشند

حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار را دارد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 
.میگردد

83
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/14 1/99/37970 بدوي گلسار  
بلواراستادم

 عین

1-1-10103-48-1-0-0 83
9

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت خانم فاطمه استوار ، 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 998,572,000(نهصد و  نود و  هشت میلیون و  

پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 80.53  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
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

رعایت عقب 
نشینی

2.75  0
 

3100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه بشغل بانک گردشگري داراي 
پروانه تجاري بشماره 415مورخه 90/11/25 وگواهی پایانکار  بشماره161907  مورخ92/12/10 

میباشد
حال مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تبدیل پارکینگ به تجاري وافزایش بنا نموده است که 

 : برابر نقشه برداري ارائه شده شامل
مابه التفاوت احداث بناهمزمان ساز  نسبت به پایانکار صادره درهمکف بصورت پارکینگ  -1

 . بسطح 2/43 مترمربع ( بصورت درآمدي )
 . تبدیل کل پارکینگ درهمکف بسطح 42 مترمربع به یکباب مغازه با ارتفاع 3 متر -2

مابه التفاوت احداث بناي همزمان ساز نسبت به پایانکار صادره در بالکن تجاري بصورت  -3
. مازاد بریک سوم بسطح 1/61  مترمربع  ( بصورت درآمدي )

 . افرایش بنا در محوطه حیاط بصورت یکباب انبار تجاري بسطح 38/53  مترمربع -4
با توجه به افزایش سطح تجاري وضوابط زمان پایانکار براي هر 100 مترمربع نیاز به دو  -5

 . واحد پارکینگ بوده که براي سطح فوق کسري تعداد 5 واحد پارکینگ تجاري دارند
ضمنا` برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به پایانکار صادره درهمکف ( براي مغازه ) بسطح 

. 2/45 مترمربع کاهش بنا دارند
همچنین برابر خط پروژه شماره 11 مورخه 99/7/16 خیابان حد جنوب بصورت 24 متري  

  . وبسطح 2/75 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی موجود برروي آن می باشد
الزم به ذکر است که سطح اشغال مجاز همکف در زمان صدورپروانه 60%  مورد استفاده 

. 85/16% می باشد
.حالیه درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی رادارد .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

83
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در خصوص سایر تخلفات مندرج در گزارش کارشناسی بدلیل عدم رسیدگی در مرحله 
بدوي و تجدیدنظر  ؛  این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمیباشد.ارشادا در قالب پرونده 

جدید به کمیسیون ارسال گردد. 

ردتخلف 185.35 3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1399/10/21 1/99/37975 رسیدگ
ي 

 مجدد

استادسرا  
بین دبیري 

  2 و 3

1-2-10023-66-1-0-0 84
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، ,  و دادنامه دیوان عدالت 
اداري و نظریه کارشناس رسمی  به شماره 99227 مورخ 99/5/29 ثبت دفتر 

شهرداري ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت95/42 
مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول  به مساحت 95/42مترمربع،  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 1,282,444,800(یک میلیارد و 

 دویست و  هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار و  هشتصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 190.84  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/37975 رسیدگ
ي 

 مجدد

استادسرا  
بین دبیري 

  2 و 3

1-2-10023-66-1-0-0 84
0
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 223 مورخ 1394/11/28 با زیر بناي کل 728.08 مترمربع در 2 

طبقه روي 3 باب مغازه صادر گردیده است. از بابت اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 97 
مترمربع داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1395/06/06 مبنی بر 

تخریب بنا و اعمال تبصره یک می باشد. مجدداً در مرحله اجراي اسکلت و سقف طبقه اول و 
:از بابت تخلفات انجام شده به شرح ذیل

 اضافه بنا در همکف به سطح 94.84 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 94.84 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 22.47 متر مربع ( تبصره 7) -
.داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده صد مورخ 1395/09/23 مبنی بر تخریب بنا می باشد
ضمناً داراي راي دیوان عدالت اداري به شماره اتوماسیون 20454 مورخ 1396/02/09 مبنی 

.بر دستور توقف می باشد
*************************************************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 103498 مورخ 1399/06/04 مبنی بر 
بررسی دقیق تخلفات صورت گرفته و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی و با توجه به 
اینکه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و شروع آجرچینی طبقات بوده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 95.42 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 190.84 مترمربع ( هر طبقه 95.42 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 2.97 -

 مترمربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.15 متر می باشد

 توسعه زیرشیروانی به میزان 11.96 مترمربع -
 افزایش تعداد واحد از 4 به 8 واحد -

.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد-
.ضمناً داراي یک واحد کسري پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 22.47 متر مربع ( تبصره 7) -
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 85.19

**************************************
الزم به توضیح است فعالً در خصوص اضافه بنا در همکف به سطح 95.42 مترمربع و اضافه 
بنا در طبقه اول به سطح 95.42 مترمربع داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد 

84
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مورخ 1399/10/21 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده وبراي سایر تخلفات صورت گرفته نیاز 
.به ارسال پرونده جدید به کمیسیون ماده صد می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
در خصوص یک واحد کسري پارکینگ 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 به  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.  

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/17 1/99/37979 تجدید 
نظر

جاده کوه  
یخ- 

زمینهاي  
  استانداري

1-1-10403-25-1-0-0 841

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت داخل تراکم  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، 
راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 0.1 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 26,827,400(بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست 
و  هفت هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 86.54  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe اجتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین محصور داراي عرصه بمساحت 275 متر مربع قطعه 
51 تفکیکی داراي اعیان بدون مجوز با قدمت سال جاري با سازه پیش ساخته برابر نقشه 

برداري ارائه شده  مساحت اعیان 86.54 متر مربع  وکالً در حد تراکم می باشد. داراي یک 
واحد کسري پارکینگ می باشد. به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/04/26 ملک 

 فوق بر کوچه 12 متري فاقد عقب نشینی است. مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
درخصوص احداث طبقه مازاد راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

به ضریب 3 بر ابر و جریمه به مبلغ 1,238,227,200(یک میلیارد و  دویست و  سی و  
هشت میلیون و  دویست و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 122.84  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/15 1/99/37982 تجدید 
نظر

رشتیان -  
روبروي 

پارك میثم 
-  بن بست  

51

1-2-10120-81-1-0-0 84
2

درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات راي بدوي باستناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها به ضریب 2 بر ابر و جریمه به مبلغ 213,984,000(دویست و  سیزده 

میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 32.65  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان در مرحله نازك کاري که  داراي پروانه شماره 1/97/36 مورخ 
1397/04/26 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) 

با زیربناي 720.40 متر مربع صادر گردیده که تا مرحله اجراي سقف دوم  داراي سوابق 
 .کارشناسی به شرح زیر می باشد

((  داراي اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 27/68 متر مربع (هر طبقه 13/84 متر 
مربع) می باشند که از بابت آن داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد  مورخ 97/08/19 به 

 مبلغ 232.512.000ریال جزاي نقدي در حق شهرداري محکوم گردیده است .))

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم در طبقات سوم و چهارم و 
:احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در همکف به مساحت 0.96 مترمربع-1
. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 1.13 مترمربع -2

. بناي مازاد برتراکم همزمان ساز در طبقه اول  به مساحت 0.96 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم در طبقه  دوم  به مساحت 14.80 مترمربع  -4

. بناي مازاد برتراکم در طبقه  سوم   به مساحت 14.80 مترمربع   -5
احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 122.84 مترمربع که از این مقداربه  -6

.مساحت 36.39 مترمربع بصورت تراس روباز می باشد
.کسري پارکنیگ ندارد

.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.سطح اشعال مجاز 54.99 درصد و سطح اشغال موجود 59.21 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

84
2

سایر سایر 544.47 3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/16 1/99/37989 رسیدگ
ي 

 مجدد

پستک   ك  
چهاردهم

1-1-10124-2037-1-0-0 84
3
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سربندي و دیوارچینی 
داراي پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 
زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 654.78 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 45.94 مترمربع (که از این مقدار 16.31 مترمربع احداث  -1

سایبان در حیاط خلوت جهت تامین پارکینگ مازاد بر نیاز میباشد.)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.87 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 88.89 مترمربع (هر طبقه 29.63 مترمربع)-3
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 33.69 مترمربع (هر  -4

طبقه 11.23مترمربع)
احداث دو طبقه مازاد (طبقه چهارم و پنجم) در 2 واحد مسکونی به سطح 347.80  -5

 مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 18.22مترمربع -6

به سطح 9.06 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -7
زیرشیروانی

.سطح اشغال مجاز پروانه 70.66درصد و سطح اشغال موجود 85.18 درصد میباشد 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
با توجه به افزایش طول درب پارکینگ مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 

.میباشد
قبال پالك ثبتی مجاور به اشتباه با همین کد نوسازي (1-1-10124-2037-1) داراي سوابق و 

.پرونده در کمیسیون ماده صد بوده که نیاز به اصالح آن میباشد
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره نامه ش ر-230885-1399 مورخ 99/11/23 
درخصوص بررسی وجود ساختمانهاي 5 طبقه در کوچه مزبور و کوچه هاي مجاور به 

:استحضار میرساند ساختمانهاي موردنظر به شرح ذیل میباشد
داراي پروانه به شماره 285 مورخ 87/05/10 و پایانکار به شماره 107010  1-1-10114-49-1

مورخ 90/09/12
داراي پروانه به شماره 409 مورخ 91/09/21 و پایانکار به شماره 163404  1-1-10114-50-1

مورخ 93/01/06
داراي پروانه به شماره 459 مورخ 94/12/27 و پایانکار به شماره  1-1-10438-32-1

84
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347629 مورخ 98/08/21
داراي پروانه به شماره 611 مورخ 91/12/24 و راي کمیسیون همعرض  1-1-10189-42-1

مبنی بر جریمه مورخ 95/12/07و پرونده مختومه
داراي پروانه به شماره 165 مورخ 91/05/05 و پایانکار به شماره 209800  1-1-10189-41-1

مورخ 95/05/06

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین نیکبخت اصل موضوع گزارش شهرداري 
منطقه یک رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
بشماره 189768 مورخ 1399.09.30 مبنی بر تایید استحکام بنا ، به استناد تبصره 2 

ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 5,247,900(پنج میلیون و  دویست و  چهل و  هفت هزار و  نهصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 116.62  0.5
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/14 1/99/37992 بدوي فخب 1-1-10647-41-1-0-0 84
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
189768 مورخ 1399.09.30 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 47.950.000 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 9,590,000(نه میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد. 

جریمه 13.7  0
 

90000  , 1373 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`در اجراي دستور  مکان ارائه شده ط متقاضی بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه 
ومحوطه برابر سند اصالحی مورخه 99/8/12  بمساحت عرصه 117/95 مترمربع  وبرابر نقشه 

 برداري ارائه شده که ممهور
به مهر مهندس نقشه بردار گردیده به مساحت عرصه 117/16  مترمربع اعالم گردیده  

 . وزیربناي آن شامل
 . مسکونی همکف بازیربناي 78/62  مترمربع -1

 . مسکونی نیم طبقه 38 مترمربع -2
. همکف بصورت یکباب مغازه با زیربناي 13/7 مترمربع فاقد بالکن وبشغل لوازم خانگی -3
با نوع اسکلت بتنی و برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1373 می باشد که بدون 

اخذ مجوز احداث گردیده  و  برابر خط پروژه شماره 12  مورخه 99/7/8 خیابان بصورت 14 
متري وبسطح 0/22 مترمربع

 از عرصه داراي عقب نشینی می باشد وبا توجه به موارد مطروحه وقرار گرفتن ملک درپهنه 
M114  ( محور خدماتی محله- زیر محاه ) کل بناي احداثی مازاد بر  تراکم  و با توجه به قدمت

 . بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
  . حالیه درخواست پاسخ استعالم از طریق بانک رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

84
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.57 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 187,434,000

(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 11.57  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/37994 بدوي 0-0-1-7-10152-1-1 گلسار 169  84
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/197 مورخ 1399/06/02 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1419.6 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در حد 
اجراي فونداسیون و ستونهاي طبقه همکف بوده و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 11.57
 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1399/11/08 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي 

.بوده و اجراي حکم نموده است
حالیه عملیات ساختمانی در اجراي اسکلت و ستون طبقه اول می باشد و برابر نقشه معماري 

:ارائه شده داراي تخلف به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.68 مترمربع به دلیل احداث سایبان جهت تامین پارکینگ -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح  43.87 مترمربع -
 .سطح اشغال مجاز در همکف 60.22% و سطح اشغال استفاده شده 71.20% می باشد

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد بوده و اجراي حکم گردیده است

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم می باشد و برابر نقشه معماري 

:ارائه شده داراي تخلف به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح  43.87 مترمربع -

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

84
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 346,920,000(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41.3  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/37995 بدوي دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10480-11-1-0-0 84
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/20 مورخ 1398/03/08 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1059.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.52 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.98 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 6.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 10.1 مترمربع -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 204.75 مترمربع -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 51.05 مترمربع  -
( طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 13.7 مترمربع و طبقه چهارم به سطح 9.95 مترمربع )
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.زیرشیروانی به سطح 18.7 مترمربع کاهش یافته است 
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 68.42 
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

84
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 8.43  مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت جمعاً به مساحت 11.26 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 
382,600,800(سیصد و  هشتاد و  دو میلیون و  ششصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 44.98  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/37997 بدوي شهید 
رجائئ 
خیابان 
شهید 
خوش 
خلقت 

کوچه اول 
 یاس

1-2-10132-116-1-0-0 84
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 7 مورخ 1399/02/09
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 472.35 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و میلگرد گذاري ستونهاي طبقه سوم  می باشد و تا 

این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
:باشد

%سطح اشغال مجاز 77.05% ---------- مورد استفاده  83.05 -
اضافه بنا در همکف به سطح 8.43 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 25.29 مترمربع ( هر طبقه  8.43 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 2.23 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 9.03 مترمربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 2 به 3 واحد  که رعایت پارکینگ تا این مرحله می  -

 .گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

84
7

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 2.5برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,666,656,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  شش 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 203.54  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/10/16 1/99/38014 بدوي گلسار خ  
192 

1-1-10592-17-1-0-0 84
8

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
194102مورخ 1399.10.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.992.500.000 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 1,198,500,000(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  هشت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.97  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/16 1/99/38014 بدوي گلسار خ  
192 

1-1-10592-17-1-0-0 84
8

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به سه 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 3 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/238 مورخ 1398/08/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 499/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت 27/79 متر مربع-1

قسمتی از آن بصورت احداث سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 2/22 متر مربع در 
.حیاط خلوت 2 متري حد شمال میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 23/97 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 83/37 متر مربع (هر طبقه 27/79 متر مربع)-3

حذف زیرشیروانی و توسعه بنا بصورت احداث طبقه چهارم بمساحت 78/96 متر مربع -4
بعنوان طبقه مازاد ( واحد مسکونی بمساحت 39/01 متر مربع - انباري بمساحت 7/18 متر 

مربع - راه پله و آسانسور بمساحت 32/77 متر مربع)
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/18 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا در طبقه چهارم لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/79 متر مربع و طبقات  -5

بمساحت 9/63 متر مربع (هر طبقه 3/21 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-6

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد کسري پارکینگ تجاري - یکواحد کسري  -7
پارکینگ مسکونی )

%سطح اشغال مجاز  70/04%  - سطح اشغال موجود 87/61
بمساحت 36/42 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

84
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجازبا ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 249,732,000(دویست و  چهل و  نه میلیون و  هفتصد و  
سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.55  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/16 1/99/38015 بدوي علی آباد -  
کوچه 
فرجاد

1-2-10084-29-1-0-0 84
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد(طبقه سوم) با ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
617,769,600(ششصد و  هفده میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 91.93  2
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/133 مورخ  98/6/2 با زیر بناي کل  274.65 مترمربع در 2.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 2 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 16.63 مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1

.زمان پروانه 73 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 88.3 درصد می باشد
ضمناً 2 متر حیاط خلوت سرتاسري رعایت نگردیده و در قسمتی از آن راه پله احداث شده و 

.قسمتی بسطح 0.7 متر مربع بصورت سایبان می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح 31.86 مترمربع ( هر  -2

طبقه 15.93 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 91.93 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.1 متر مربع و در طبقات اول تا دوم جمعاً به سطح 0.96 

مربع ( هر طبقه 0.48 متر مربع )
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -5
کاهش پله به بام بسطح 5.74 متر مربع -6

.تعداد واحد ها از 2 واحد به 3 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده وبازدید اعضاي کمیسیون از ملک، 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 645,288,000(ششصد و  
چهل و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 76.82  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/20 1/99/38018 بدوي استادسرا   
بن بست 

قامتی

1-2-10008-76-1-0-0 85
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/166مورخ 98/06/31 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 482.26 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.12مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.36 مترمربع (هر طبقه 18.12مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 3.36  -3
مترمربع (هر طبقه 1.12مترمربع)

به سطح 0.98 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4
زیرشیروانی

با توجه به پیشروي صورت گرفته برخالف پروانه صادره توده بناي احداثی از حد شرق به 
.صورت برساز میباشد

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 71.29 درصد و سطح اشغال موجود 83.22 درصد میباشد 

.فضاي باز مجاز رعایت نگردیده است
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر 
مبنی بر نقض راي تجدیدنظر در خصوص احداث اتاق در زیرشیروانی و لزوم رسیدگی 

مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-162855 

مورخ 99/08/22 در اتوماسیون اداري شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تایید 
اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازي 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 222,432,000(دویست و  بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  

سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.48  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/17 1/99/38019 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی   
گلستان 5
-ولیعصر

1-1-10241-48-1-0-0 85
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/96/390مورخ 
96/12/28 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد 
مسکونی و بازیربناي 468.96 مترمربع میباشد، از بابت موارد ذیل داراي سوابق در واحد 

:جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 25.35 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي  -
مفید در همکف به سطح 2.76 مترمربع (که از بابت 30 مترمربع اضافه بنا در همکف داراي 

گزارش غیابی و راي بدوي مبنی بر اعاده به وضع پروانه میباشد)
همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي مازاد بر تراکم به شرح 

:ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 76.05 مترمربع (هر طبقه 25.35 مترمربع) -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 8.94  -

مترمربع (هر طبقه 2.98 مترمربع)
یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به صورت اتاق در زیرشیروانی به سطح 26.48 مترمربع -

 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 4.18 مترمربع
کسري فضاي باز به سطح 34.22 مترمربع

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
.حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف دارند

مراتب باتوجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر-217196-1398مورخ 98/11/26 
.جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات(تغییر جانمایی) ضمن رد اعتراض، راي 
بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال تأیید می 
گردد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/10/20 1/99/38026 تجدید 
نظر

رشتیان 
روبروي 
مسجد 
صاحب 
الزمان  
سیاه 

اسطلخ  
نبش یاس 3
 س راستین

 

1-2-10138-92-1-0-0 85
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 297 مورخ 1394/12/25 و 
تمدید پروانه بشماره 324835 مورخ 1396/12/11 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با زیربناي 406/49 متر مربع صادر گردیده و در مرحله 
: سفتکاري داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 17/44 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 107/44 متر مربع (هر طبقه 26/86 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 1/01 متر مربع-3
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/38 متر مربع بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر -4

مربع در همکف
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 77/35 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -5

اعطایی
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/43 متر مربع و طبقات -6

بمساحت 4/68 متر مربع (هر طبقه 1/17 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-7

بمساحت 53/10 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا -8
.نگردیده است

.کسري پارکینگ ندارند
**************

داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/98/32047 مورخ 1398/07/17 و پرونده مختومه 
.میباشند

توضیح اینکه وضع موجود طبق پالن معماري ارائه شده داراي اضافه بناي ناشی از تغییر 
جانمایی در همکف و طبقات 1 تا 4 ، هر طبقه بمساحت حدودا` 20 متر مربع بصورت 

.همزمانساز میباشند
الزم به ذکر است که عرض حیاط خلوت حد شمال در زمان پروانه 2 لحاظ گردیده که وضع 

.موجود عرض متوسط حیاط مذکور در حد شمال 3/90 متر میباشد
ضمنا` وضع موجود تعدادي از پالك هاي مجاور نیز از حد جنوب بصورت برساز اجرا شده 

اند.(عکس پیوست)
.حالیه متقاضی درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند

 . مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

85
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 1,694,548,800
(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 168.11  3
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/20 1/99/38027 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان خ 

میر 
ابوالقاسمی 

بعد از 
  بوستان 21

1-1-10493-16-1-0-0 85
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  398 مورخ 
1392/12/14  می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت   با زیرشیروانی  در 3  واحد 

 مسکونی بازیربناي کل   411/82   مترمربع
وبا استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 51/31  مترمربع درطبقات صادرگردیده    عملیات  

 : ساختمانی درحد   نازك کاري   است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  27/29   مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات  اول الی سوم  بسطح   81/87  مترمربع ( هرطبقه   -2
 27/29    مترمربع )

کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح -3
 . 7/64  مترمربع ( هرطبقه 1/91  مترمربع )

ضمنا` در زیرشیروانی بسطح 27/97 مترمربع کاهش بنا وکسري حد نصاب فضاي باز بسطح 
 25/01  مترمربع دارند

سطح اشغال زمان صدور پروانه 50% مورد استفاده برابر ضوابط زمان پروانه به کسر راه پله 
66/93% وتراکم طبقات 100% مورد استفاده به کسر راه پله 200/8% .  رعایت سه واحد 

 پارکینگ میگردد
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به حکم  قلع و اعاده به وضع قبل مغازه ها ، کسري دو واحد پارکینگ 
مسکونی و دو واحد پارکینگ تجاري منتفی می گردد. 

ردتخلف 100 1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/21 1/99/38035 رسیدگ
ي 

 مجدد

قلی  
پور(پمپ 
  بنزین)

1-2-10756-253-1-0-0 85
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 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 194,889,600(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  نه 
هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.67  2
 

1440000  , 1391 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان درمرحله بهره برداري که طبق  پروانه ساختمانی اوقافی 
-مسکو نی  بشماره 90 مورخ 1389/04/07 بصورت دو طبقه روي پیلوت با زیربناي 213.75 

متر مربع در دو  واحد مسکونی با چهار متر عقب سازي از بر اصلی بلوار قلی پور  صادر شده  
 است

الزم به توضیح است که  ملک فوق برابر طرح تفصیلی قبلی در نوار فضاي سبز بلوار قلی پور 
قرار داشته که براي آن پروانه مسکونی صادر شده همچنین برابرطرح تفصیلی جدید در 

. کاربري آموزشی  ثبت شده  قرار دارد
وضع موجود بصورت یکباب ساختمان دو طبقه در دو واحد مسکونی  بر روي سه باب مغازه  

. می باشد
 : برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم  و  بشرح ذیل می باشد

. اضافه بنا در همکف بسطح حدود 29.58 متر مربع -1
.احداث سه باب مغازه در همکف جمعآ بمساحت 75.89 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  18.05 متر مربع که از این مقدار به مساحت 16.91  -3
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر 51 متري بلوار قلی پور می باشد

اضافه بنا در طبقه دوم  بسطح حدود  18.05 متر مربع که از این مقدار به مساحت 16.91  -4
.مترمربع بصورت احداث کنسول به سمت معبر 51 متري بلوار قلی پور می باشد

. اضافه بنا  راه پله آخر به سطح 1.19 مترمربع-4
کاهش مساحت راه پله و افزایش ان به بناي مفید در طبقه اول و دوم به سطح 0.80  -5

مترمربع .( هر طبقه 0.40 مترمربع )
از بابت احداث 3 باب مغازه دو واحد کسري پارکینگ تجاري و همچنین با توجه به  -6

احداث مغازه و عدم تامین پارکینگ مسکونی ، دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می 
.گیرد

 به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/07/08 ملک فوق فاقد عقب نشینی است 
.سطح اشغال زمان پروانه 36 درصد و سطح اشغال موجود 54.80 درصد می باشد

داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/98/31674 مورخ 1398/07/20 و 
.مبنی بر تخریب می باشد

حالیه باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/35984 مورخ 1399/05/25 ئ 
تحت عنوان : پرونده به شهرداري اعاده تا باتوجه به دادنامه دیوان عدالت اداري گزارش 

بهنگام تهیه و همچنین کلیه مساحت ها ( پارکینگ و مساحت همکف بخش تجاري و 
.مسکونی ) در فرم جریمه الیحه به صورت مجزا درج گردد
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داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد به شماره 1/99/38035 مورخ 1399/10/21  ))
و مبنی بر تخریب و جریمه می باشد ( ازبابت 75.89 مترمربع تبدیل پیلوت به سه بابمغازه 

(داراي راي تخریب می باشد

حالیه با توجه به دستور معاون محترم شهرداري منطقه یک : و تحت عنوان :  ((  
 فنی---درامد---خالف

با توجه به  درخواست  شماره 210574 مورخ 1399/10/27  مبنی  بر  اجراي  حکم   در    
  بخش  جزاي  نقدي

با پذیرش  موضوع  نسبت   به جداسازي  در  دو  بخش  اقدام و    تا حصول  نتیجه  از    
(( دیوان  عدالت    در خصوص  تخریب   صادره  نسبت  به  موضوع  مالی    اقدام گردد

میزان مساحت 75.89 مترمربع در طبقه همکف  به جهت محاسبات مالی  بصورت پیلوت 
. لحاظ گردیده است

( مغازه ها در محل تخریب نشده اند ))
حالیه درخواست حفاري شرکت آب و فاضالب به طول 7 متر موزائیک و 3 متر آسفالت به 

.عرض 0.40 متر را دارند
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

1,554,046,800(یک میلیارد و  پانصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهل و  شش هزار و 
 هشتصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 145.51  3
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/38040 تجدید 
نظر

گلسار خ 
نواب صفوي 

نبش بن 
 بست گیل

1-1-10312-40-1-0-0 85
5

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره182203 مورخ 99/9/19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ20/910/000/000 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 4,182,000,000(چهار میلیارد و  یکصد و  
هشتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 43.56  0
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 2 برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ534,000,000(پانصد و  سی و  چهار میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/21 1/99/38040 تجدید 
نظر

گلسار خ 
نواب صفوي 

نبش بن 
 بست گیل

1-1-10312-40-1-0-0 85
5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله دیوارچینی داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/25 مورخ 98/03/09 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 239.42 مترمربع میباشد، حالیه با 

توجه به نقشه برداري ارائه شده ضمن اجراي بنا با پوشش کامل عرصه بر خالف مدلول پروانه 
:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 13.11 مترمربع -1

افزایش ارتفاع همکف تا 4.30 متر و تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد تجاري به  -2
سطح 43.56 مترمربع (تا این مرحله دیوارچینی همکف تا ارتفاع 2.50 متر اجرا شده است.)

اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 26.22 مترمربع (هر طبقه 13.11 مترمربع) -3
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 85.03 مترمربع به صورت یک واحد  -4

مسکونی
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 20.25 مترمربع -5

با توجه به تامین یک واحد پارکینگ، داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري و دو واحد  -6
.مسکونی میباشد

به سطح 0.90 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -7
زیرشیروانی دارد

.سطح اشغال مجاز پروانه 82.03 درصد و سطح اشغال موجود 96.99 درصد میباشد 
داراي کسري فضاي باز به سطح 45.36 مترمربع و کسري فضاي سبز به سطح 8.77 مترمربع 

.میباشد
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی  و ابعاد پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
-------------------

ضمن بازدید مجدد با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی و کاهش ارتفاع مفید پیلوت، 
تغییري در وضعیت پارکینگها نسبت به گزارش اولیه مشاهده نگردید.و کماکان با تامین یک 

واحد پارکینگ مسکونی، داراي کسري یک واحد پارکینگ تجاري و کسري دو واحد 
.پارکینگ مسکونی میباشد

مراتب باتوجه به تصمیم کمیسیون ماده صد مورخ 99/07/12 جهت صدور دستور مقتضی 
.بحضورتان تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 30.16 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 150.28 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 

مساحت 29.03 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 1.52 مترمربع با توجه به اقتضاء 
جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-172465 مورخ 99/09/05 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,025,878,400(دو میلیارد و  بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 301.47  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/21 1/99/38046 بدوي رشتیان- 
کوچه22
-کوچه 

مقدسی-پال
ك34

1-2-10113-8-1-0-0 85
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/66مورخ 
97/05/07 می باشد که  به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 

3 واحد مسکونی
و بازیربناي 536/52 مترمربع  صادرگردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده ودرحال بهره  

. : برداري می باشد وبراساس نقشه برداري ارائه شده داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 30/16  مترمربع-1

 . کاهش سطح راه پله در همکف وتبدیل آن به بناي مفید بسطح 7/19  مترمربع  -2
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 90/48  مترمربع ( هرطبقه   -3

 بسطح 30/16  مترمربع )
کاهش سطح راه پله در طبقات وتبدیل آن به بناي مفید بسطح  21/84 مترمربع (    -4

 .  هرطبقه   بسطح 7/19  مترمربع )
 . افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 150/28  مترمربع -5

تبدیل راهرو درزیرشیروانی به انباري مازاد بر تراکم بیش از 5 مترمربع بسطح 1/52   -6
 مترمربع

افزایش واحدها از 3 واحد مسکونی به 4 واحد که رعایت پارکینگ میگردد وبسطح  -7
34/96 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند . ضمنا` درزیرشیروانی بسطح 21/11 

 مترمربع کاهش بنا دارند
بسطح اشغال مجاز براساس ضوابط    R121 همچنین با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

صدور پروانه به کسر راه پله وآسانسور  55% مورد استفاده 76/3 % وتراکم طبقات %165 
 مورد استفاده  در حد

طبقات مجاز  229/05%  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارند مراتب جهت 
.دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک و با توجه به بند 
19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم اعطایی 

به مساحت 429/21 متر مربع ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 1 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  1,442,145,600(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  

یکصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و نتیجتاً راي بدوي در این بخش 
تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 429.21  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/29 1/99/38050 تجدید 
نظر

گلسار  
 خیابان 163

1-1-10150-118-1-0-0 85
7

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 4,727,016,000
(چهار میلیارد و  هفتصد و  بیست و  هفت میلیون و  شانزده هزار ) ریال در این بند 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 477  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 461 مورخ 94/12/27  و تمدید 
پروانه 326133 مورخ 96/12/13 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی با رعایت 
2 متر عقب سازي در طبقه پنجم بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 2534/62 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 10/11 متر مربع-1

توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور بمساحت 5/93 متر مربع مربوط به احداث 
سرویس بهداشتی  همچنین قسمتی از انباري شماره 2 بمساحت 1/01 متر مربع در حیاط 

.خلوت حد شمال میباشد
اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 64/44 متر مربع (هر طبقه 16/11 متر مربع )-2

 اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 33/46 متر مربع-3
احداث طبقه ششم بمساحت 364/66 متر مربع بعنوان طبقه مازاد(توضیح اینکه قسمتی -4
از زیربناي مذکور بمساحت 57/37 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف اختصاصی میباشد.)

 کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 32/92 متر مربع-5
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 3/45 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی میباشند
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 429/21 متر مربع بدلیل استفاده از سقف تراکم -6

اعطایی (تبصره 7)
اضافه بناي خارج از تراکم بدلیل احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف بمساحت -7
1/03 متر مربع که از این مقدار بمیزان 0/15 متر مربع در قسمت توسعه بنا لحاظ گردیده 

است.(مابه التفاوت 0/88 متر مربع)
.کسري پارکینگ ندارند 

 %سطح اشغال مجاز 35% -سطح اشغال موجود 56/75
حد نصاب فضاي باز رعایت میگردد و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده و در نقشه ها نیز 

.لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
*************

.طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به پایان رسیده است
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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 و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 2,218,910,400(دو میلیارد و  دویست و  هجده میلیون و  

نهصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 220.13  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/23 1/99/38053 بدوي بلوار  
دیلمان - 

کوچه  
همتی

1-1-10500-25-1-0-0 85
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  سفت کاري و فاقد سربندي   
که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/112 مورخ 1398/05/10  و  بصورت 3  طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در3   واحد مسکونی و به مساحت کلی 613.19 
مترمربع صادر شده  و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و 

:به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 16.69 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.69 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 16.69 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 16.69 مترمربع - 4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 153.37 مترمربع -5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال مجاز 76.49 مترمربع و سطح اشغال  موجود 86.02 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،  باستناد تبصره 2
ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 69,285,000(شصت و  نه میلیون و  دویست و  هشتاد 
و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 7.45  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/23 1/99/38058 تجدید 
نظر

گلسار `  
بلواردیلمان 
خ وحدت 

نبش وحدت 
6

1-1-10069-81-1-0-0 85
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ 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 ، بمبلغ 29,868,500

(بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 96.35  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/23 1/99/38058 تجدید 
نظر

گلسار `  
بلواردیلمان 
خ وحدت 

نبش وحدت 
6

1-1-10069-81-1-0-0 85
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت
ششدانگ یکباب ساختمان 1/5 طبقه در یکواحد مسکونی ( دوبلکس) با قدمت حدود 27  

سال (1369) و بمساحت عرصه 178/72 متر مربع داراي بالمانع بشماره 1/33/314695 
مورخ 1396/06/04 از شهرداري بوده

همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد 
محترم نقشه برداري میباشد.**** طبق خط پروژه اصالحی بشماره 11 مورخ 1399/07/14 
.بمساحت حدودا` 10/60 متر مربع در تعریض معبر 10 متري حد جنوب و پخ دو گذر میباشد

توضیح اینکه پس از بالمانع مذکور مجوز تعمیرات جزئی بشماره 342124 مورخ 1397/09/11
 (شامل گچ کاري ، تعویض سنگ نما و کف سازي بدون افزایش بنا) دریافت نموده اند که

مالک پس از آن بدون مجوز اقدام به توسعه بنا بصورت احداث راه پله بمساحت 7/45 متر  
مربع - راهرو بمساحت 29/10 متر مربع - تراس غیر مسقف در حد شمال و جنوب مجموعا` 
بمساحت 67/25 متر مربع (تراس حد شمال 51/15 متر مربع - تراس حد جنوب 16/10 متر 

.مربع) با قدمت سال 97 نموده اند
.توضیح اینکه کل زیر بناي احداثی (توسعه بنا) داخل تراکم میباشد

.کسري پارکینگ ندارند
.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد ابنیه مورد نظر 
در سال 1359 احداث گردیده ، لذا نظر به قدمت بنا و با ستناد دستور العمل شماره 

34/3/1/8616 مورخ 1371.04.28 وزارت کشور ،  موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 42.14  0
 

50000  , 1359 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/29 1/99/38064 بدوي بلوار 
شهداي 
گمنام 

انتهاي سیاه 
اسطلخ پل 

 دوم

1-2-10847-31-1-0-0 860

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یکباب خانه یک طبقه  بازیربناي 42/14 
مترمربع با قدمت  برابر گواهی نصب کنتور برق اداره برق که بشماره 191046 ثبت اتوماسیون 

 شهرداري
گزدیده تاریخ نصب کنتور برق را سال   1359  اعالم نموده اند  به انضمام یک باب مغازه با 
زیربناي 8/13 مترمربع که رعایت عمق وبعد آن نمیگردد با قدمت حدود سال 1379  داراي 

عرصه برابر
سند به مساحت83/3مترمربع  وبرابر نقشه برداري به مساحت عرصه 82/96 مترمربع که  
برابر ماده147مورخه 73/8/24 سند مالکیت صادرشده )و بر اساس طرح تفصیلی در حریم 

شهر وفاقد
کاربري قرار دارد ومدارکی درخصوص احداث بنا ارائه ننمودند وبا عنایت به قدمت بنا فاقد  
کسري پارکینگ می باشد   برابر نظریه واحد محترم نقشه برداري  ملک مورد نظر ، خارج از 

محدوده قانونی
و فاقد طراحی معبر وکاربري می باشد .حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه رادارد  

 .  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
======================================================

احتراما` دراجراي تصمیم شماره 1/99/38331   موزخه 99/11/11 درخصوص بناي مسکونی 
برابر صورتجلسه بدوي شماره 1/99/38064  مورخه 99/10/29  باتوجه به قدمت بنا اعالم 

 شده
قابلیت طرح درکمیسیون ماده صد را نداشته ودرخصوص مغازه محکوم به تخریب بنا گردیده 
 وبا استناد به راي صادره قسمت مسکونی از فرم تحلیل حذف میگردد  مراتب جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 5,843,500(پنج میلیون و  هشتصد و  چهل و  سه هزار و  پانصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.77  0.5
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/30 1/99/38068 بدوي گالیل ، 
پستک ، 

کوي 
طالقانی ، به 
طرف تاالر 

گلسار، 
کوچه اول، 

نبش 
سوپرمارکت

1-1-10402-333-1-0-0 861

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/273 
مورخ 1398/09/17بصورت دو طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی   با زیربناي 276.98 
متر مربع  صادر شده عملیا ت ساختمانی در حد 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 بسطح0.84 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات  اول  الی دوم  بسطح 1.68 متر مربع (هر طبقه 0.84 متر مربع ) -2
 کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 1.25 متر مربع -3

تعداد واحدهاي مسکونی  یک واحد کاهش یافته است (طبقات اول و دوم دوبلکسی می  -4
 بالشد )

کاهش  بنا در زیر شیروانی  بسطح 1.95 متر مربع و اضافه بناي ناشی از اجراي یک باب  -5
 انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 3 متر مربع

(سطح اشغال مجاز 76.73% سطح اشغال اجرایی 77.53% ) درخواست گواهی عدم خالف   
 را دارند

الزم به توضییح است تخلف انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره  **********
.است مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد مساحت  انباري زیر شیروانی از 8 متر مربع به 5 متر مربع  *********
تقلیل یافت  لذا بند 5 گزارش اصالح و فقط در زیرشیروانی داراي کاهش بنا بسطح 1.95 متر 

.مربع می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 189928 مورخ 99/9/30 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 6/152/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري 

و عدم اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,230,400,000

(یک میلیارد و  دویست و  سی میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید .

جریمه 15.38  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/20 1/99/38079 تجدید 
نظر

بلوار قلی  
پور نبش ك 

  شورا

1-2-10719-33-1-0-0 86
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 48 مورخ 93/5/12 با زیر بناي کل  392.95 مترمربع در 2 طبقه روي یک باب تجاري 
به مساحت 30 متر مربع با بالکن بسطح 15 متر مربع داراي موافقت کمیسیون ماده 5 مورخ 
92/12/28  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد. به استناد 
نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه و خارج از عمق 60% اقدام به افزایش 

:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
خارج از عمق 60%  در همکف با پوشش کامل حیاط خلوت سرتاسري و در طبقات به عمق  -1

حدود 2  متر
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.22 مترمربع ( در طبقه همکف رعایت  -2

دو متر حیاط خلوت سرتاسري نگردیده است). از این مقدار بسطح  4.63 متر مربع در 
.محوطه عقب سازي بلوار قلی پور جهت پیادرو می باشد

تبدیل پیلوت به دو باب تجاري فاقد بالکن بسطح مجموع 111.22 متر مربع -3
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول به سطح 26.42 متر مربع ، ضمناً بسطح 14.75  -4

متر مربع از بالکن تجاري در طبقه اول به مسکونی تبدیل گردیده که با توجه به اینکه در 
زمان پروانه داراي 10 متر مربع بالکن در حد 1/3 بوده حالیه با توجه به تبدیل بالکن به 

مسکونی بسطح 10 متر مربع خارج از تراکم و مابقی بصورت تبدیل بالکن به مسکونی در فرم 
.تحلیل لحاظ گردید

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم و سوم جمعاً بسطح 50.24 متر مربع ( هر  -5
طبقه 25.12 متر مربع) که از این مقدار بسطح  17.83 متر مربع در هرطبقه در محوطه دو 

.متر عقب سازي برخالف ضوابط بلوار قلی پور می باشد
احداث یک طبقه مازاد ( به کسر باکس راه پله و آسانسور زمان پروانه به مساحت 16.25  -6

متر مربع) به سطح 106.67 مترمربع در طبقه چهارم
احداث راه پله به بام  بسطح 18.07 متر مربع -7

احداث انباري در زیرشیروانی به سطح 14.45 متر مربع -8
ضمناً در هنگام صدور پروانه به سطح 107.22 متر مربع از تراکم اعطایی استفاده نموده  -9

اند ( تبصره 7)
داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد ( 2 واحد جهت مغازه ها + 4 واحد جهت  -10

مسکونی)

بازگشت به نامه شماره 220920 مورخ 94/12/24 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با فرض  ****
اعاده به حالت سابق یک باب مغازه به مساحت 30 متر مربع، تنها دو واحد پارکینگ بدون 
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تزاحم تامین می گردد، لذا با فرض شرایط اخیر داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می 
**** .باشند که فرم تحلیل بر همین اساس اصالح گردید

از بابت موارد فوق داراي راي  مورخ 95/5/2 کمیسیون تجدید نظر ماده صد می  *****
باشد که در خصوص مغازه ها راي اعاده به وضع سابق و مابقی به جریمه نقدي صادر نموده 

است که حالیه مالک با تخریب مغازه و احداث 30 متر مربع تجاري مطابق پروانه اجراي حکم 
نموده است. با توجه به نقشه برداري مجدد پس از تخریب صورت گرفته داراي  مغایرت هاي 

:یکدست ساز به شرح زیر می باشد
کاهش افزایش بنا در همکف از 34.22 متر مربع به 11.58 متر مربع که در این صورت   -1

بسطح 22.64 متر مربع اضافه محاسبه جریمه دارند
کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0.34 متر مربع -2

کاهش بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً بسطح 3.57 متر مربع ( هر طبقه بسطح 1.19  -3
متر مربع)

 افزایش در راه پله به بام بسطح 1.64 متر مربع -4
.مراتب جهت مختومه نمودن پرونده تقدیم می گردد 

عملیات در مرحله بهره برداري می باشد. با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات  
:جدید به شرح زیر می باشد

باتوجه به اینکه در زمان صدور پروانه در طبقه اول و مجاور بالکن انباري و تاسیسات  -1
داشته و در حال حاضر کل بالکن و انباري ها به مسکونی تبدیل یافته لذا بسطح 52.45 متر 
مربع از بابت تبدیل انباري و اتاق تاسیسات به مسکونی داراي خالف یکدست ساز می باشد 

 .که در گزارش اولیه به کمیسیون قید نگردیده است
اضافه بنا در مغازه موجود بسطح 2.44 متر مربع -2

 احداث یکباب مغازه جدید بصورت تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 12.94 متر مربع -3
کسري یک واحد پارکینگ جهت مغازه جدید -4

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 2,063,880,000(دو میلیارد و  شصت و  سه میلیون و  
هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 127.4  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38083 بدوي بلوار  
دیلمان 
شهرك 
شهید 

بهشتی 
جنب 

زمینهاي 
احمد پناه

1-1-10470-24-1-0-0 86
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/96/314 مورخ 96/12/28 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 606.40 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 31.85 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 95.55 مترمربع (هر طبقه 31.85 مترمربع)-2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز (طبقه چهارم ) به سطح 177.35 مترمربع در یک  -3

واحد مسکونی
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 52.15 مترمربع -4

به سطح 1.46مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -5
 زیرشیروانی

.فاصله پنجره آشپزخانه در طبقات از پالك مجاور کمتر از 2 متر میباشد 
سطح اشغال مجاز پروانه با احتساب راه پله و آسانسور 63.90 درصد و سطح اشغال موجود  

.77.89 درصد میباشد
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 پرداخت جریمه با ضریب سه برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 6,826,032,000(شش میلیارد و  هشتصد و  بیست و  شش میلیون و  سی و  دو 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 421.36  3
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/04 1/99/38089 بدوي گلسار خ 
192  

1-1-10296-65-1-0-0 86
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 87 مورخ 98/04/19 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 8 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 

. 1378.68  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده 
، در مرحله سفتکاري و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
% سطح اشغال مجاز 59.89% ---------- مورد استفاده  81.52 -

اضافه بنا در همکف به سطح 70.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  280.88 مترمربع ( هر طبقه  70.22  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 5.24  -

مترمربع (عرض راه پله در هر طرف یک تا 1.10 متر است)
 تبدیل افتابگیر به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا چهارم بسطح  64.32 مترمربع -

کاهش بنا  در زیرشیروانی بسطح 20.66 مترمربع لیکن بسطح 0.70مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
**********************************************

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . حالیه درخواست 
گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,384,155,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 102.53  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/38094 بدوي علی آباد  
کوچه ملی 

(بانک 
صادرات ) 

بطرف 
هاشمی

1-2-10195-16-1-0-0 86
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/16مورخ 
1399/02/21بصورت  چهارطبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 

598.65 متر مربع در سه واحد مسکونی (طبقات سوم و چهارم دو بلکسی )  صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد 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 19.66 متر مربع که از این مقدار 10.85 متر مربع بصورت  -1

 احداث سایبان از جنس سازه ساختمان سمت حیاط مشاعی جنوبی است
اضافه بنا در طبقه اول بسطح   26.01  متر مربع که از این مقدار 11.35 متر مربع بصورت  -2

 تراس غیر مسقف در ضلع جنوبی است
اضافه بنا در طبقات   دوم الی چهارم بسطح  45.48 متر مربع (هر طبقه 15.16 متر مربع  -3

( 
 اضافه بنا درزیرشیروانی  بسطح 9.55 متر مربع-4

اضافه بنا ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 0.08 -5
  متر مربع

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 9.55 متر مربع -6
اضافه بناي ناشی از اجراي چهار  باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -7

 جمعآ بسطح 1.75 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است درب پارکینگ نصب نشده است  -8
برابر پالن ارائه معماري  شده یکی از دربهاي پارکینگ لنگه اي است که در ب نفر رو داخل 

 یک لنگه  آن تعبیه خواهد شد  رعایت پارکینگ می گردد
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز می باشد -9

سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال اجرائی 86.70%درخواست گواهی عدم خالف  را دارند 
.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

تعداد درب افزایش نیافته است برابر نقشه هاي زمان صدور پروانه دو درب داشتند برابر 
.پالن ارائه شده نیز دو درب پارکینگ دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

86
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
198116 مورخ 1399.10.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  3.000.000 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 600,000(ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.76  0
 

55000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/38097 بدوي سیاه  
اسطلخ 
روبروي 

   برنج کوبی

1-2-10146-39-1-0-0 86
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با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي مورد نظر 
در سال1364 احداث گردیده ، لذا نظر به قدمت بنا و با ستناد دستور العمل شماره 

34/3/1/8616 مورخ 1371.04.28 وزارت کشور ،  موضوع قابلیت طرح ورسیدگی در 
کمیسیون را نداشته و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 173.14 55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند به صورت  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 312.30 متر 
مربع بوده

که حالیه طبق بازدید میدانی  به صورت یک باب خانه ویالئی قدیمی با زیربناي مسکونی به  
مساحت 114.11 مترمربع و انباري به مساحت 13.12 متر مربع و  سایبان به مساحت 45.91 
مترمربع در حد تراکم  بانضمام یک باب مغازه به مساحت 16.76 متر مربع  خارج از تراکم 

(کلیه مساحت ها به استناد نقشه برداري ارائه شده می باشد)
با قدمت احداث سال 1364( سال1366تاریخ نصب کنتور مندرج در فیش برق می باشد  )  

در محل موجود می باشد که مدارکی بابت اعیان قدیمی از سوي متقاضی ارائه نگردیده است
 . 

به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/06/20 وضع موجود  فاقد عقب نشینی بوده و در 
.حریم رودخانه قرار ندارد

درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد .مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم 
 .حضور میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي کامران پورجبار و شرکا  
مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري در همکف بمساحت 149.17 مترمربع و 

توسعه بالکن تجاري به مساحت 320.26  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 9,951,916,000(نه میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  

شانزده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 469.43  4
 

5300000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/21 1/99/38099 بدوي سعدي خ  
  معلم

1-2-10327-16-1-0-0 86
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 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 3,445,000,000(سه میلیارد و  چهارصد و  چهل و  پنج میلیون ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 325  2
 

5300000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/21 1/99/38099 بدوي سعدي خ  
  معلم

1-2-10327-16-1-0-0 86
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/145 مورخ  99/05/04 با زیر بناي کل  889.09 مترمربع بصورت 12 باب مغازه با 
بالکن بر روي زیر زمین می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکت بوده که تا این 
مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ثبت نظام مهندسی داراي تخلفات به شرخ زیر می 

:باشد
 حذف زیر زمین بسطح 324.75 متر مربع -1

توسعه تجاري در همکف بسطح 128.11 متر مربع -2
تبدیل راه پله و راهرو به تجاري بسطح 21.06 متر مربع -3

توسعه بالکن تجاري بسطح 320.26 متر مربع -4
داراي 15 عدد کسري پارکینگ تجاري بوده که 2 عدد کسري پارکینگ در زمان صدور  -5

.پروانه پرداخت نموده است
با توجه به اجراي اسکلت فلزي 2متر رواق بصورت کنسور اجراي گردیده و فاقد ستون  -6

.گذاري می باشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,029,608,000(دو میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 201.35  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/10/21 1/99/38105 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی ، 
روبروي 

داروخانه 
حسنی

1-1-10279-1-1-0-0 86
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 233 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان  3 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 671.20 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبال` از 

بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 27.30 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي به شماره 
.1/96/21542  مورخ 1396/08/23 و پرونده در واحد تخلفات می باشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات مازاد بر راي فوق به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا نسبت به سوابق در همکف بمساحت 0/25 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات  اول تا سوم  بمساحت 81.15 متر مربع (هر طبقه 27.05متر مربع)-2
حذف انباري در زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم  بمساحت 111.50 مربع -3

.که از این مقدار به مساحت 55.53 مترمربع بصورت سقف تراسی ( تهرانی ) می باشد
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4

بناي مازاد بر تراکم کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن  به بناي مفید در طبقات -5
اول تا سوم به مساحت 8.70 مترمربع ( هر طبقه 2.90 مترمربع .)

(عرض مفید راه پله موجود 1.2متر)
.با توجه به جانمایی پارکینگ ها در نقشه هاي اجرائی  ،  فاقد  کسري پارکینگ می باشد

( الزم به ذکر است که با توجه به حذف پارك حاشیه اي در اجراء ،   درب پارکینگی واقع در 
ضلع جنوب در مجاورت پخ می بایست تا قبل از پایانکار اصالح گردد.)

سطح اشغال مجاز 55% (بدون احتساب راه پله و آسانسور) -سطح اشغال موجود 64.2 
%(بدون احتساب راه پله و آسانسور )

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

86
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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 3 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  

پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  1
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/27 1/99/38133 بدوي گلسار  
بلواردیلمان 

توحید

1-1-10072-15-1-0-0 86
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 205736 مورخ 99/10/20 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 14/145/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و 

شهرداري و عدم اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,829,000,000(دو میلیارد و  

هشتصد و  بیست و  نه میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 56.58  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/27 1/99/38133 بدوي گلسار  
بلواردیلمان 

توحید

1-1-10072-15-1-0-0 86
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناهاي تجاري و بالکن تجاري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 474,633,600(چهارصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  
ششصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 70.63  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

تبدیل غیر مجاز

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 468 مورخ 
92/12/28 و گواهی پایانکار به شماره 368676 مورخ 99/05/13 به صورت 4 طبقه در 7 
.واحد مسکونی بر روي پیلوت و 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به انضمام بالکن میباشد

حالیه مالک پس از پایانکار صادره برابر نقشه هاي ارائه شده اقدام به توسعه بالکن تجاري و 
تبدیل بالکن و واحد مسکونی متصل به آن در طبقه اول به یک واحد تجاري مستقل به 

 .سطح  126.70 مترمربع با راه اختصاصی مجزا از همکف به سطح 3.09 مترمربع نموده است
از کل متراژ 126.70 مترمربع واحد تجاري مستقل، به سطح 27.71 مترمربع تبدیل بالکن 

تجاري، 42.41 مترمربع توسعه تجاري در طبقه اول و 56.58 مترمربع تبدیل واحد مسکونی 
.طبقه اول به واحد تجاري مستقل میباشد

.بر این اساس داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد 
.مساحت حفره راه پله از واحد تجاري طبقه اول کسر گردیده است

به سطح 0.51 مترمربع توسعه همزمانساز تجاري در همکف (به صورت  تبدیل پیلوت به 
.مغازه) دارد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم حضور میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 831,600,000(هشتصد و  سی و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56  2.75
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38149 بدوي بلوار معلم  
خ معلم  
یزدانی

1-2-10084-99-1-0-0 87
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  288 مورخ  94/12/22 بوده که داراي اصالح پروانه 369093 مورخ 98/12/23 با زیر 
بناي کل  462.6 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

افزایش بنا در همکف بسطح 11.57 متر مترمربع که  سطح اشغال مجاز زمان پروانه 1-70
.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 79.77 درصد می باشد

 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 11.57 متر مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی سوم  جمعاً به سطح 32.86 مترمربع ( هر  -3

طبقه 16.43 متر مربع)
کاهش راه پله به بام  بسطح 4.67 متر مربع -4

.رعایت پارکینگ می گردد -5
داراي کسري فضاي باز و  فضاي سبز می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

87
0

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره  193979

مورخ 99/10/6وبا 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 61/65 متر مربع بمبلغ 
308,250(سیصد و  هشت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.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 61.65  0.1
 

50000  , 1363 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38155 تجدید 
نظر

جاده 
پیربازار بعد 
از فخب - 

جنب مشاور 
امالك خانه 

 من

1-1-10636-26-1-0-0 87
1

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات خارج تراکم ضمن نقض راي بدوي  با 

ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 131,250(یکصد و  سی و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.75  1.5
 

50000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت (مفروزي) بصورت ششدانگ یک 
قطعه زمین بمساحت 109.74 متر مربع مشتمل بر یکبابخانه یک طبقه بمساحت 63.40 متر 

مربع بهمراه یکباب مغازه فاقد بالکن بمساحت 6.62 متر مربع که مدارکی از بابت ساخت 
. ارائه نگردیده است

تاریخ ساخت با توجه به فیش برق و نامه شرکت نیروي برق استان گیالن به شماره 
.97/59561 مورخ 97/06/22   سال 1363 می باشد

داراي نامه شرکت سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره 24/99/904/7328 مورخ 
99/03/26 می باشد که یک رشته کانال استمالکی در حد غرب ملک مذکور قرار دارد که از 

مرکز کانال به سمت ملک تعرفه شده 3 متر و در سمت مقابل 12 متر می باشد.کل باند اراضی 
کانال 15 متر می باشد همچنینی یک رشته مجراي آبی در حد شرق وجود دارد که به لحاظ 
آبیاري و زهکشی غیر فعال بوده و بر این اساس از نظر این امور مستلزم تعیین حریم نمی 

.باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1399/04/12   به مساحت 27.54 مترمربع از حدین شرق و 
جنوب در تعریض خیابان 24 متري و کوچه 6 متري اصالحی می باشد. ( 9.10 مترمربع اعیان 

و 18.44 مترمربع عرصه ) ( زمین فوق الذکر فاقد حریم می باشد)
الزم به ذکر است که متقاضی مبادرت بر تعویض سربندي و افزایش ارتفاع مغازه فوق الذکر و 

.در حال اجراء تعمیرات جزئی نیز می باشد
به مساحت 61.65 مترمربع از اعیان مسکونی داخل تراکم و به مساحت 1.75 آن خارج از 

.تراکم می باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 30.15 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم 

هر یک به مساحت 31.84 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 
11.13 مترمربع، تبدیل آ،تابگیر به بناي مفید جمعاً به مساحت 40.4 مترمربع، مازاد 

انباري به مساحت 1.94 مترمربع 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,126,678,400(دو میلیارد 

و  یکصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
عیناً تأیید می گردد.

جریمه 210.98  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38162 تجدید 
نظر

بلوار دیلمان 
شهرك امام 
  علی (ع)

1-1-10280-103-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 308 مورخه 
98/12/11 به صورت 4طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با 

زیر بناي 776/80 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به 
احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  و با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد
سطح اشغال مجاز 64/98 درصد ---------- مورد استفاده  85/99 درصد -

اضافه بنا در همکف بمساحت  30/15 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً بمساحت 127/36 مترمربع (هر طبقه  31/84  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع همکف و طبقات 1تا 4 بمساحت  -

 11/13 مترمربع
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه  بسطح 10/10مترمربع و در مجموع طبقات 40/40 -

  مترمربع
بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباریها در زیرشیروانی بسطح 1/94 -

مترمربع
فاقد کسري پارکینگ بوده  ولی با توجه به افزایش عرض درب سواره شرقی مشمول -

.پرداخت عوارض درآمدي  جهت یکواحد کسري پارکینگ میگردد
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

گردد
در پاسخ به نامه شماره 199106 مورخه 99/10/13 کمیسیون محترم ماده صد ، آفتابگیر ذکر 

 شده در متن پروانه ساختمانی بصورت تشویقی و خارج از تراکم مجاز
بصورت تشویقی براي  امالك عقب ساز در نظر گرفته شده و میبایست بصورت تراس سه 

 طرف باز اجرا گردد. در غیر اینصورت جزو بناي مازاد بر تراکم تبدیلی به
کمیسیون محترم گزارش میشود. در ملک مورد گزارش نیز تراس ذکر شده در پروانه عمال 

.بصورت بناي مفید اضافه گردیده است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سرویس بهداشتی و اتاق تاسیسات جمعاً به مساحت 5.2 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 1.55 مترمربع، مازاد انباري 
زیرشیروانی به مساحت 1.55 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 134,580,000(یکصد و  سی و  

چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.5  3
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/38163 بدوي گلسار -  
 خیابان 107

1-1-10029-37-1-0-0 87
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان  درمرحله بهره برداري و اتمام کار  که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره  283 مورخ  94/12/22 و همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 

318495 مورخ 1398/04/11 می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده  در محله پایانکار ، داراي  تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
احداث  سرویش بهداشتی و اتاق تاسیسات به مساحت 5.20 مترمربع در قسمتی از دوم  -1

متر حیاط خلوت حد شمالی ( 2.60 مترمربع سرویس بهداشتی و 2.60 مترمربع اتاق 
تاسیسات )

کاهش همزمان ساز مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقات اول  -2
تا پنجم به مساحت 7.75 مترمربع ( هر طبقه 1.55 مترمربع .)

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 1.55 مترمربع -3
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ مسکونی در زمان صدور گواهی عدم خالف ، 

.حالیه فاقد کسري پارکینگ می باشد
  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه در ضلع انتهاي مغازه اضافه بنا 
صورت گرفته لذا به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص توسعه 
مغازه به مساحت 38.63 متر مربع و اضافه بناي بالکن تجاري به مساحت 17.32 متر 

مربع راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
2,469,856,800(دو میلیارد و  چهارصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  

شش هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 55.95  4
 

11036000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38167 بدوي بلوار قلی  
پور بعداز 

معلم جنب 
ساختمان 
 کریستال

1-2-10356-41-1-0-0 87
4
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 551,800,000(پانصد و  

پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

11036000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/29 1/99/38167 بدوي بلوار قلی  
پور بعداز 

معلم جنب 
ساختمان ك

1-2-10356-41-1-0-0 87
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/311 مورخ 1398/12/23 به صورت 2 باب مغازه به همراه 

 .بالکن با زیر بناي کل 139.64 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
توسعه مغازه ها با توجه به تبدیل پارکینگ و راهرو و حیاط به سطح 38.63 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 17.32 مترمربع -
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، داراي یک واحد  -

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
%سطح اشغال مجاز همکف 80% ................. سطح اشغال استفاده شده 100

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 5,074,488,000(پنج میلیارد و  هفتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 313.24  3
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/30 1/99/38168 بدوي دیلمان  
انتهاي 

بوستان 3- 
جنب 

زمینهاي 
امام علی 

 (ع)

1-1-10280-910-1-0-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/99/26 مورخ 1399/03/03 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 8 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

.زیربناي 1366/8 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 4.3.2.1 بمساحت 261/45 متر مربع (هر طبقه 52/29 متر -1
مربع )

 توسعه زیرشیروانی (راهرو) بمساحت 8/27 متر مربع-2
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات بمساحت 43/52 متر مربع (هر طبقه 10/88 متر -3

مربع )
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز  67/04% - سطح اشغال موجود 84/18
بمساحت 49/49 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و با توجه به جانمایی فضاي سبز در 

.سایت پالن بمیزان 22/32 متر مربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

بروزرسانی گزارش

87
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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  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/10/29 1/99/38169 بدوي پستک ك  
 (34) جمالی

1-1-10402-296-1-0-0 87
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 801,252,000(هشتصد و  یک میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.46  3
 

5400000  , 1399 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 74 مورخ 
1399/04/10 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي  560.90 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت 

:به پروانه می باشد
% سطح اشغال مجاز   78.88 % ---------- مورد استفاده  84.77 -

اضافه بنا در همکف به سطح 7.78 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  31.12 مترمربع ( هر طبقه 7.78  مترمربع  -

(
توسعه ي بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث ذو باب انباري جدید  بسطح 10.56 مترمربع -

 
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 2 به 4 واحد که با توجه به نقشه رعایت پارکینگ  -

. گردیده است
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

 . الزم به ذکر است با توجه به توسعه ي بنا ، از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد تاریخ وقوع تخلف (قبل از  ****/

/****.اعالم تعرفه99)اصالح گردید

87
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 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 232,500,000(دویست و  سی و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/27 1/99/38172 تجدید 
نظر

هاشمی 
بعثت  
نسترن

1-2-10168-18-1-0-0 87
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به 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 300802 مورخ 1399/10/15 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 13.825.500.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و 

شهرداري و عدم اعتراض آنها ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

2,765,100,000(دو میلیارد و  هفتصد و  شصت و  پنج میلیون و  یکصد هزار ) ریال در 
حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 92.17  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/10/27 1/99/38172 تجدید 
نظر

هاشمی 
بعثت  
نسترن

1-2-10168-18-1-0-0 87
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1.5 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 

جریمه به مبلغ  68,348,250(شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار 
و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می 

گردد . 

جریمه 29.46  1.5
 

3100000  , 1379
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه به شماره 269 مورخ 79/04/23 و 
گواهی پایانکار به شماره 8533 مورخ 84/04/22 به صورت دوطبقه روي همکف و سوئیت 

.جمعا در 4 واحد مسکونی با زیربناي 472.65 مترمربع میباشد
از بابت تبدیل قسمتی از پیلوت به سه باب مغازه به مساحت 14.60 مترمربع، 13 مترمربع و 
12.60 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه   

.وسوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد
حالیه مالک برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به توسعه و افزایش واحدهاي تجاري و اضافه 

:بناي مسکونی به شرح ذیل نموده است
اضافه بناي همزمانساز در همکف و  طبقات اول و دوم به سطح 12.06مترمربع (هر طبقه  -1

4.02 مترمربع)
توسعه مسکونی در طبقه اول به صورت احداث تراس غیرمسقف به سطح  12.78  -2

مترمربع (روي سقف مغازه شماره 3)- با قدمت سال 95
احداث سرویس بهداشتی در محوطه به سطح 4.62 مترمربع- با قدمت سال 95 -3

توسعه تجاري در همکف به سطح 66.85 مترمربع که 45.84 مترمربع آن تبدیل سوئیت  -4
به تجاري و مابقی توسعه در حیاط میباشد.- با قدمت سال 95

احداث یک باب مغازه در حیاط به سطح 25.32 مترمربع - با قدمت سال 95 -5
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -6
.مغازه سوم داراي درب رو به حیاط میباشد
.مغازه ها فاقد سرویس بهداشتی میباشد

مابقی سوئیت در پیلوت تبدیل به یک باب انباري به سطح 17.81 مترمربع شده که جداره آن 
.شیشه سکوریت میباشد

.مراتب با توجه به درخواست گواهی پایانکار تقدیم حضور میگردد

87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 200875  مورخ 1399.10.15 ارزش سرقفلی 

به مبلغ 247.705.700  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 

49,541,140(چهل و  نه میلیون و  پانصد و  چهل و  یک هزار و  یکصد و  چهل) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 445.1  0
 

1000000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/30 1/99/38174 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 
خیابان 
عرفان 2

مرکز 
تخصصی 
تعمیرگاه 
 خودرو

1-1-10291-1062-1-0-0 87
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه هاي عادي دو قطعه زمین نسقی به 
مساحت 269 مترمربع و 136 مترمربع مشتمل بر سوله احداثی بدون مجوز با قدمت سال 87

 بوده که تحت عنوان تعمیرگاه تخصصی در حال بهره برداري میباشد، برابر نقشه برداري 
ارائه شده مساحت عرصه وضع موجود به سطح 405.26 مترمربع میباشد. تعمیرگاه مشتمل 

بر سوله با اسکلت فلزي به سطح 332.02 مترمربع و بالکن به سطح 113.08 مترمربع (به کسر 
حفره راه پله) میباشد.برابر خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/05/30 به سطح 6.63 مترمربع 

.از حد غرب در تعریض معبر 10 متري میباشد
.پارکینگ ها برابر ضوابط تامین گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد
در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 

مساحت 13.55  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 168,020,000
(یکصد و  شصت و  هشت میلیون و  بیست هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 13.55  4
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/38175 بدوي خ سعدي  
اول پل 
بوسار 

مجتمع 
تجاري آریا 

نبش بن 
بست 
تندکار

1-1-10317-128-1-3-0 87
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ششدانگ یکباب مغازه ،  برابر سند ارائه شده بسطح 31.57 متر 
مربع و داراي بالکن بسطح 18.03 متر مربع بوده که داراي پروانه و پایانکار و بالمانع 

1/33/254357 مورخ 95/4/15 می باشد. داراي مجوز تعمیرات  شامل کناف کاري و 
کاشیکاري مغازه به شماره 266331  مورخ 95/4/27 بوده که اقدام به توسعه بالکن بسطح 
13.55 متر مربع و بصورت صد در صد با قدمت سال 1395 نموده است. درخواست رسیدگی 

.به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

87
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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 707,364,000(هفتصد و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 84.21  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/38182 بدوي بیستون  
طالقانی 
احسان 

دوست(بن 
4 متري)

1-2-10372-25-1-0-0 88
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/150 مورخ  98/6/16 با زیر بناي کل  614.75 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 17.73 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
1.22 متر مربع بصورت سایبان متصل همگن جهت تامیین پارکینگ مازاد بر نیاز می باشد
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 73.76 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 82.53 

.درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 49.53 مترمربع ( هر  -2

طبقه 16.51 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

 به بناي مفید در همکف به سطح 0.02 متر مربع
توسعه زیر شیروانی بسطح 16.93 متر مربع -4

.رعایت پارکینگ گردیده است -5
.رعایت  فضاي باز و  فضاي سبز نمی گردد -6 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک طبقه مازاد، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 
معترض و با توجه به موقعیت مکانی، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري 

به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 
وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-204089 مورخ 99/10/18 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد. ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,635,883,200(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  

سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص افزایش تعداد 
واحدهاي مسکونی از 4 به 6 واحد با توجه به صدور راي جریمه براي طبقه مازاد، به 
استناد راي وحدت رویه  شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت 

اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس ( طبقات چهارم و پنجم ) به دو واحد مستقل، 
راي به اعاده به مدلول پروانه ( طبقات چهارم و پنجم به صورت دوبلکس ) صادر و 

اعالم می گردد. با توجه به مراتب فوق، موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می 
گردد.

جریمه 162.29  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/29 1/99/38183 تجدید 
نظر

گلسار  
-بلوار 

گیالن-خ
169-کوچه 
وحدت-جن
ب پالك17

1-1-10153-42-1-0-0 88
1

در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 25.94 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 
پنجم هر طبقه به مساحت 9.29 مترمربع، تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول 

تا پنجم هر یک به مساحت 11.47 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به 
مساحت 4.22 مترمربع نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا 

گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 
موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,350,316,800(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 133.96  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 49 مورخ 98/03/25
 ()اصالحیه 356588) به صورت پنج طبقه روي پیلوت

در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 269/50 مترمربع بوده که  
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به

احداث بنا نموده اند، عملیات ساختمانی در مرحله سقف هفتم و با توجه به نقشه برداري  
:ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 65/50 درصد ---------- مورد استفاده  77/48 درصد -
 اضافه بنا در همکف بمساحت  25/94 مترمربع -

( اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم بمساحت 46/45مترمربع (هر طبقه  9/29 مترمربع -
تبدیل آفتابگیربه زیر بناي مفید در مجموع طبقات اول تا  پنجم بمساحت 57/35   -

( مترمربع (هر طبقه  11/47 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 162/29 مترمربع در یک واحد مسکونی -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات بسطح 4/22 مترمربع.  -
 ضمنا عرض موجود راه پله در هر طرف بیش از 1/10 متر است

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 6 واحد ---- کسري پارکینگ ندارند -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
: الزم به توضیح است

از بابت  اضافه بنا و افزایش طبقات داراي راي مبنی بر پرداخت جریمه و از بات افزایش تعداد 
واحد نیز داراي راي اعاده به وضع سابق میباشند. (مستند بر متن راي کمیسیون ماده صد 

( شماره 1/99/38138 مورخه 99/10/29
حالیه متقاضی  برابر نقشه اصالحی ارائه شده طبقه 4و 5 را بصورت یکواحد (مطابق مدلول 

.پروانه) در آورده اند. لذا با توجه به اجراي راي  تقاضاي مختومه نمودن پرونده را دارند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 284,187,750(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 147.63  1.75
 

1100000  , 1399 دیوار گذاري 1399/10/29 1/99/38193 تجدید 
نظر

انتهاي 
پستک 
میدان 

استاد معین 
سمت چب 
انتها سمت 

 چب

1-1-10900-1057-1-0-0 88
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
266,021,712(دویست و  شصت و  شش میلیون و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  

دوازده) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 36.63  2
 

3631200  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي و نقشه برداري ارائه شده یک 
قطعه زمین فاقد مساحت و محصور به مساحت 1100مترمربع مشتمل بر یک باب انباري می 
باشد.از بابت دیوارکشی به طول 147.63 متر و انباري به سطح 36.63 مترمربع (کال خارج 

.تراکم) با قدمت سال 99 مجوزي ارائه نگردید
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
برابر گواهی کارشناس خط پروژه ملک مورد نظر خارج از محدوده قانونی در حریم شهر و 

.فاقد کاربري و طراحی معبر می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان 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 پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 343,641,250(سیصد و  چهل و  سه میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 53.82  1.25
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 1/99/38198 بدوي هاشمی 
علی آباد 
انتهاي 

هاشمی خ 
بعثت ك 17
 نبوت دهم 
پ 14  8 

متري

1-2-10337-64-1-0-0 88
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   1/99/73   مورخه   
 99/4/9    می باشد که بصورت   2 طبقه روي پیلوت   در  2  واحد مسکونی با زیرشیروانی
بصورت انباري  بازیربناي کل   313/71 مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد   

 < نازك کاري    است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح    20/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -1

4/49 مترمربع سایبان فلزي با مصالح غیر همگن جهت استفاده بصورت پارکیگ بوده که در 
 صورت

 .  عدم اخذ جریمه منجر به کسري یکواحد پارکینگ مسکونی میگردد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات مجاز اول ودوم بسطح  31/42 مترمربع   ( هرطبقه    -2

 15/71   مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم بسطح 2/2 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -3

. مازاد برتراکم جهت اخذ عوارض درآمدي
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه سوم بصورت یکواحد  -4

مسکونی بسطح 106/33 مترمربع . سطح اشغال مجاز پروانه 70%   مورد استفاده %85/6 
وتراکم

 . طبقات 140%  مورد استفاده 246/42% می باشد 
ضمنا` درزیرشیروانی ورا پله با بام بسطح 21/65  مترمربع کاهش بنا دارند . ضمنا` پارکینگ 

 شماره 2 با انباري شماره 1 وپارکینگ شماره 3 با انباري شماره 2 منظم با هم می باشند
همچنین در نقشه موجود درپرونده  فاقد پارك حاشیه اي بوده و اندازه درب پارکینگ با 

طول بر 10 متر 4 متر بوده ودراجرا اندازه درب به 5 متر افزایش یافته  که درصورت اصالح آن
تاثیري دردسترسی به پارکینگها و پارك حاشیه اي ندارد  حالیه درخواست صدور گواهی  

  . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
=============== جهت بروزرسانی مجددا` گزارش گردیده است==========

88
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت بطرفیت آقاي محمدباقر پورصبوري 
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 حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 138,393,600(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  نود و  سه 

هزار و  ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 33.92  4
 

1020000  , 1395
 , 1397

توسعه بناي تجاري 1399/11/05 1/99/38203 بدوي جاده فخب- 
 نبش کوچه 

شکوفه

1-1-10633-18-1-0-0 88
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 51,000,000(پنجاه و  یک میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده بصورت یک باب مغازه نسقی  که مساحت آن با توجه به نقشه برداري ارائه 
.شده 178.40 مترمربع می باشد

الزم به ذکر است که متقاضی از بابت احداث مغازه به مساحت 93.26 مترمربع در مرحله اول 
با قدمت سال 1382 و  توسعه آن در مرحله دوم به مساحت 51.22 مترمربع با قدمت سال 

1395 و دوباب کسري پارکینگ تجاري داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی و راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 1/96/20145 مورخ 1396/03/06 مبنی بر صدور جریمه می 

.باشد
حالیه متقاضی مبادرت به توسعه مجدد تجاري مغازه از حد شرق  به مساحت 31.70 مترمربع 

با قدمت سال 1397 و همچنین داراي توسعه بناي همزمان ساز تجاري به مساحت 2.22 
.مترمربع با قدمت سال 1395 می باشد

.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1397/10/25 به مساحت 7.81 مترمربع از حد غرب در تعریض 

کوچه 6 متري اصالحی می باشد.( قسمت توسعه یافته جدید فاقد عقب نشینی می باشد.)
.از مغازه فوق الذکر بصورت انبار لوازم چینی آالت بهداشتی استفاده می گردد

با توجه به تبصره کلی ضوبط پارکینگ در صفحه 88 طرح تفصیلی و تحت عنوان : تعداد 
پارکینگ فقط براي سطوح که بر خالف پایان کار یا بالمانع صادره تغییر یافته محاسبه شده و 

.شامل سایر بخش هاي بنا نخواهد شد
.حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر ، یک واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

88
4

برابر نامه شماره 212157 مورخ 1399.10.29 شهرداري منطقه با توجه به اینکه در راي 
شماره 38014 مورخ 1399.10.16 صادره از این شعبه، افزایش تعداد واحد اشتباها از 

دو به سه واحد قید گردیده ، بدین وسیله اصالح ، و حکم به ابقا 4 واحد مسکونی 
صادر می گردد. . این راي جزء الینفک راي شماره  1/99/38014  مورخ 99/10/16 بوده 

و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

سایر 277.51  0
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/05 1/99/38207 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ  
192 

1-1-10592-17-1-0-0 88
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/98/238 مورخ 1398/08/28 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 499/75 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد سفت کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
 اضافه بنا در همکف بمساحت 27/79 متر مربع-1

قسمتی از آن بصورت احداث سایبان بتنی متصل به ساختمان بمساحت 2/22 متر مربع در 
.حیاط خلوت 2 متري حد شمال میباشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به یکواحد تجاري فاقد بالکن بمساحت 23/97 متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 83/37 متر مربع (هر طبقه 27/79 متر مربع)-3

حذف زیرشیروانی و توسعه بنا بصورت احداث طبقه چهارم بمساحت 78/96 متر مربع -4
بعنوان طبقه مازاد ( واحد مسکونی بمساحت 39/01 متر مربع - انباري بمساحت 7/18 متر 

مربع - راه پله و آسانسور بمساحت 32/77 متر مربع)
توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/18 متر مربع بدلیل احداث انباري 

.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه بنا در طبقه چهارم لحاظ گردیده است
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 3/79 متر مربع و طبقات  -5

بمساحت 9/63 متر مربع (هر طبقه 3/21 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-6

تعداد 2 واحد کسري پارکینگ (یکواحد کسري پارکینگ تجاري - یکواحد کسري  -7
پارکینگ مسکونی )

%سطح اشغال مجاز  70/04%  - سطح اشغال موجود 87/61
بمساحت 36/42 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

88
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 سه قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 195,000,000(یکصد و  نود 
و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

1300000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/04 1/99/38213 بدوي گلسار بلوار  
 گیالن 192

1-1-10597-4-1-0-0 88
6

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به بازدید اعضاء 
کمیسیون از ملک مورد نظر و میزان تخلف ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به 

استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص تخلفات اعالمی راي به 
پرداخت جریمه با ضریب سه برابر ارزش معامالتی به مبلغ 256,581,000(دویست و  
پنجاه و  شش میلیون و  پانصد و  هشتاد و  یک هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 65.79  3
 

1300000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 46 مورخ 
1381/02/07  در دو قسمت که یک قسمت بصورت 4 طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 

789.6 متر مربع  پایانکار به شماره  1527 مورخ 81/1/29  دریافت نموده و قسمت دیگر 
بصورت توسعه پروانه در 3 طبقه روي پیلوت با زیر بناي کل 411.08  صادر گردیده است. پس 

 :از آن در مرحله نازك کاري  از بابت  موارد زیر داراي سوابق بوده است
 افزایش بناي مازاد بر تراکم در همکف بسطح 56/98 مترمربع -1

در طبقات مجاز مازاد برتراکم بسطح 170/94مترمربع -2
  افزایش بنا به صورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 159/75مترمربع -3

 عدم رعایت 60%  طول زمین با عمق  3متر-4
افزایش تعداد واحد ها از 6 واحد مسکونی به 8واحد مسکونی -5

که از بابت آن داراي راي مورخ 88/11/6 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه نقدي می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله رو به اتمام می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بناي یکدست ساز در همکف بسطح 21.65 -1

کاهش در طبقات اول الی  چهارم جمعاً بسطح 10 متر مربع ( هر طبقه 2.5 متر مربع) -2
احداث راه پله به بام بسطح 34.14 متر مربع -3

کالً 16 واحد مسکونی بوده که با توجه به ضوابط قدیم 10 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده   -4
.که 7 واحد تامین نموده و 3 واحد کسري پارکینگ دارد

.ضمناً در دو بلوك آسانسور احداث گردیده است -5
.درخواست استعالم  موقعیت مکانی  را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

.سطح اشغال مجاز 62.77 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 75.65 در صد می باشد
احتراما در راي مورخ 99/11/4 کمیسیون ماده صد مربوط به کاهش بنا بسطح 10 متر مربع 

.بوده اشتباها جز افزایش بنا لحاظ گردیده است. لذا درخواست اصالح راي را دارند

88
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 810,716,400(هشتصد و  ده میلیون و  هفتصد و  شانزده 

هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 173.23  3
 

1560000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/13 1/99/38220 بدوي بلواردیلمان  
  وحدت 5

1-1-10069-2-1-0-0 88
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 540 مورخ 
1390/12/28 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 363.13 

 . مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده 

. ، عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز 59.38 % ---------- مورد استفاده  84.34 -
 اضافه بنا در همکف به مساحت 38.47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 43.80 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 43.80 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 43.80 مترمربع -4

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم در یک واحد مسکونی به مساحت 129.05 -5
. مترمربع

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.86 مترمربع-6
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات  -7

. 1 تا 3 به مساحت 3.36 مترمربع
. برابر ضوابط پروانه رعایت حد اقل پارکینگ می گردد -8

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

الزم به ذکر است که با توجه به نامه  شماره 9559/ك/ف مورخ 1395/11/26  کارشناس 
رسمی دادگستري ( آقاي حمید رضا فالح دوست) ، زمان وقوع تخلف را سال 1391 اعالم 

.گردیده است
. همچنین قبال ً داراي گزارش تخلف بوده که تاکنون به کمیسیون ارسال نشده است

با توجه به تغییر مالکیت عملیات ساختمانی در حال تخریب نماي قبلی  و اجراي نماي جدید 
.می باشد . مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

88
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به اینکه متراژ تخلف 55.48 مترمربع در زمان صدور راي بدوي در گزارش 
شهرداري قید نگردیده بود لذا در این کمیسیون قابلیت طرح و رسیدگی نداشته و می 

بایست بصورت بدوي جدید ارسال گردد.

سایر 55.48  0
 

55000  , 1358 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/04 1/99/38223 اصالح
ي 

بدوي

کوي 
حسینی-کو

چه 
پاییز-انتها 

سمت 
راست-داخ
ل بن بست 
سمت چپ

1-1-10369-176-1-0-0 88
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 

اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 2 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  516,230,400(پانصد و  شانزده میلیون و  دویست و  سی هزار و  

چهارصد) ریال صادر و نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 76.82  2
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/06 1/99/38230 تجدید 
نظر

استادسرا   
بن بست 

قامتی

1-2-10008-76-1-0-0 88
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/166مورخ 98/06/31 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 482.26 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 18.12مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 54.36 مترمربع (هر طبقه 18.12مترمربع)-2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 3.36  -3
مترمربع (هر طبقه 1.12مترمربع)

به سطح 0.98 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4
زیرشیروانی

با توجه به پیشروي صورت گرفته برخالف پروانه صادره توده بناي احداثی از حد شرق به 
.صورت برساز میباشد

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 71.29 درصد و سطح اشغال موجود 83.22 درصد میباشد 

.فضاي باز مجاز رعایت نگردیده است
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

88
9

در خصوص تخلفات اعالمی در طبقه دوم و سوم  با توجه به عدم رسیدگی درمرحله  
بدوي ، این شعبه در مقام تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی باشد. 

ردتخلف 271  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/04 1/99/38232 تجدید 
نظر

پستک به 
سمت تاالر 

گلسار 
روبروي بن 
بست فرهاد

1-1-10402-961-1-0-0 890

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان بدون مجوز  بصورت سه طبقه روي پیلوت  
سه واحد مسکونی در مرحله نازك کاري  بر روي عرصه فاقد سند برابر نقشه بسطح 307.50 

. مترمربع می باشد
: طبق نقشه ارائه شده تخلفات تا این مرحله بشرح ذیل است
  احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 135.50 مترمربع -

احداث بناي بدون مجوز در طبقات اول تا سوم در مجموع بسطح 406.50 مترمربع (هر  -
  طبقه 135.50مترمربع )

. کل زیربنا هاي اعالمی با توجه به کاربري مازاد بر تراکم می باشد -
 رعایت سه پارکینگ براي سه واحد  می گردد -

  .فاقد آسانسور و راه پله تا با م است -
. رعایت درز انقطاع گردیده است -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد - 
از حد شمال متصل به معبر 10 متري است که عقب تر از خط پروژه احداث گردیده و از حد  -

. غرب بن بست موجود که با توجه به کاربري فاقد  طراحی معبر  است
. مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

890

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 ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 320,947,200(سیصد و  بیست میلیون و  نهصد و  چهل و  هفت هزار 
و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.84  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 1/99/38238 بدوي شهرك 
بهشتی ، 
بوستان 3

1-1-10477-46-1-0-0 891

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/99/372 مورخ 1399/08/24 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 

زیربناي 513/64 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در مرحله اجراي سقف دوم 
.میباشد

:  طبق نقشه برداري ارائه شده داراي
اضافه بنا در همکف و طبقه اول بمساحت 31/10 متر مربع (هر طبقه  15/55متر مربع) -1

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/74 متر مربع-2
%سطح اشغال مجاز 73/17% - سطح اشغال موجود 82/78

توضیح اینکه درخصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد 
.واحد ها متعاقبا` اظهار نظر میگردد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

891

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 322 مترمربع در حد تراکم مجاز ، 

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه تایید استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري برابر نظریه  شماره 209361 مورخ 99.10.25 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 99,820,000(نود و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 322  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/05 1/99/38240 بدوي قلی پور 
روبروي 

بیمارستان 
پارس کوچه 

نامجو بن 
 بست دوم

1-1-10386-76-1-0-0 89
2

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 386,570,000(سیصد و  هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.35  2
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر خط عادي  بصورت یک قطعه زمین نسقی بسطح عرصه 115 
مترمربع که بروي آن ساختمان بدون مجوز با زیربناي 402/65 متر مربع در سه طبقه روي 
پیلوت با اسکلت بتنی در حال احداث بوده عملیات ساختمانی در مرحله سربندي  میباشد. 

مطابق نقشه هاي ارائه شده ساختمان بصورت 3 واحد مسکونی در نظر گرفته شده و با توجه 
به تامین 3 پارکینگ و تزاحم دو پارکینگ با همدیگر برابر ضوابط جاري ، مشمول یکواحد 
کسري پارکینگ میگردد. باستناد خط پروژه 12 مورخه 99/06/22 بسطح 6/42 مترمربع از 

اعیان در تعریض کوچه 8 متري حد شرق واقع گردیده . حالیه برابر نامه شماره 77392 
مورخه 99/05/01 دبیرخانه کمیسیون تقاضاي ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد دارند. 

.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
سطح اشغال 83/13 درصد عرصه ---  بناي داخل تراکم 322 مترمربع --- بناي خارج 

تراکم 62/35 مترمربع

89
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 50/99مترمربع، ، کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.89مترمربع  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 522,950,400
(پانصد و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 51.88  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/13 1/99/38252 بدوي پل بوسار -  
ك شهید 
محمود 
 مشخ

1-1-10525-145-1-0-0 89
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/296 مورخ 1399/07/12 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1142.97 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام فونداسیون و میلگرد گذاري ستونهاي همکف بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده 
:داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 50.99 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.89 متر مربع

.ضمناً میانگین عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 64.21% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
79.31%

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

89
3

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی پنجم با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,459,293,600(یک میلیارد و  
چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  دویست و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 153  3
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/11/04 1/99/38261 تجدید 
نظر

 
گلسار-بلوار 

سمیه خ 
132 

1-1-10092-44-1-0-0 89
4

با توجه به گزارش شهرداري مورخ 99/11/02 و با توجه به پذیرش و جریمه سایبان 
جهت تامین پارکینگ وحکم اعاده به مدلول پروانه براي طبقه مازاد ششم ،ضمن نقض 

راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها براي یک واحدکسري 
پارکینگ با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص تراکم اعطایی اعالم شده  با توجه به اینکه مشمول هیچ کدام از تباصر 
ماده صد قانون شهرداریها نمی باشد لذا به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 195.15  0
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده باتوجه به بازدید میدانی  و نقشه برداري وضعیت موجود بصورت یک باب 
ساختمان در حال ساخت و در مرحله اتمام اسکلت و سقف  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 287 مورخ 94/12/22 به صورت 5 طبقه برروي پیلوت در 5 واحد مسکونی و انباري 

.در زیر شیروانی با زیربناي کلی  1257.75 مترمربع صادر گردیده است
ملک فوق الذکر داراي شکایت از همسایه ضلع شمالی و ضلع غربی نیز بوده که از بابت ضلع 
.غربی داراي رضایت نامه ثبتی  به شماره ثبت دبیر خانه 175781 مورخ 98/09/28 می باشد
از  بابت تخلف صورت گرفته در مرحله پی سازي به متراژ تقریبی 25 متر مربع در همکف  
داراي راي کمیسیون بدوي مبنی به اعاده به مدلول پروانه  به شماره 1/97/27248 مورخ 

.97/12/04 می باشد
: از بابت تخلفات به شرح ذیل

احداث سایبان در قسمتی از حیاط خلوت مشاعی حد شمالی و جنوبی به مساحت 12.92  -0
مترمربع . ( سایبان حد شمال 9.47 مترمربع و سایبان حد جنوب 3.45 مترمربع .)

. بناي مازاد برتراکم در همکف به مساحت   2 مترمربع -1
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  اول  به مساحت  20.85 مترمربع  -2
. بناي مازاد برتراکم در طبقه دوم به مساحت   17.40 مترمربع -3
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  سوم  به مساحت   17.4مترمربع -4
. بناي مازاد برتراکم درطبقه  چهارم به مساحت  17.4مترمربع -5

بناي مازاد برتراکم در طبقه پنجم  به مساحت تقریبی 43.05 مترمربع  که از این مقدار   -6
.به مساحت 25.65 مترمربع به دلیل عدم رعایت دو متر عقب ساز در طبقه پنجم می باشد

. احداث طبقه مازاد درطبقه ششم به مساحت 217.4 مترمربع -7
داراي بناي مازاد برتراکم ( تبصره ماده 7 ) در زمان صدور پروانه به مساحت 195.15  -8

مترمربع ( 25.53 مترمربع در همکف و 169.62 مترمربع در طبقات ) می باشد که به عنوان 
.تخلف ساختمانی محسوب می گردد

کاهش  مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در همکف و طبقات به  -9
مساحت 21.98 مترمربع می باشد.((  همکف به مساحت 1.68 مترمربع و طبقات به مساحت 

 ((. 20.30 مترمربع ( هر طبقه 4.06 مترمربع
داراي بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 1.32 مترمربع  -10

.می باشد
با توجه به احداث بناي مفید باالي 180 مترمربع براي هر واحد مسکونی  و  نیاز به تامین دو 
واحد پارکینگ براي هر واحد  ،کال نیاز به تامین 12 واحد پارکینگ مسکونی می باشد که 
حالیه با توجه به تامین 9 واحد پارکینگ در پیلوت  ، در صورت تایید سایبان ، 3 واحد 
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کسري پارکینگ مسکونی و در صورت عدم تایید سایبان ، 6 واحد کسري پارکینگ 
.مسکونی تعلق می گیرد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
..سطح اشغال زمان پروانه 57.11 درصد و سطح اشغال موجود 59.22 درصد می باشد

.داراي راي شماره 1/99/38261 مورخ 1399/11/04 کمیسیون تجدید نظر ماده صد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970957802024 مورخ 1399/9/29 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 

، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع در خصوص مسدود شدن بازشو به 
سمت پالك همسایه از شهرداري استعالم ، که طی گزارش شماره 213302 مورخ 

1399/11/1 اعالم گردیده که مالک اقدام به جابجا نمودن پنجره اطاق خواب نموده و 
رعایت عرض 2 متر نسبت به پالك مجاور میگردد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و 

موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 3 
برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1398 نسبت به مساحت 61/32 متر مربع بناي 

موضوع گزارش به مبلغ 618,105,600(ششصد و  هجده میلیون و  یکصد و  پنج هزار و 
 ششصد) 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 61.32  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/38264 رسیدگ
ي 

 مجدد

استاد سرا 
مهر شریف 

اراضی 
استاد سرا 
بن بست 

فرجی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/110 مورخ 98/05/05 با زیر بناي کلی 367.2 مترمربع در 3.5 طبقه به صورت 

یک واحد تریبلکس صادر شده است.عملیات ساختمانی پایان یافته است.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 16.95 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 42 مترمربع ( هر طبقه 14 مترمربع)هر طبقه به  -2

صورت یک واحد
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 1.18 مترمربع -3

مازاد بر تراکم به سطح 1.19 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع  -4
انباري در زیر شیروانی

با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون همعرض مبنی بر بررسی مجدد بازشو به سمت   
پالك همسایه با توجه به بررسی مجدد بعمل آمده مالک اقدام به جابجا نمودن پنجره اطاق 

خواب نموده و رعایت عرض 2 متر نسبت به پالك مجاور میگردد

سطح اشغال زمان پروانه بدون احتساب راه پله و آسانسور و سایبان %58.35 ------ 
%سطح اشغال اجرایی 78.84

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همکف وطبقات  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  1,107,324,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت 

میلیون و  سیصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 102.53  2
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/38270 تجدید 
نظر

علی آباد  
کوچه ملی 

(بانک 
صادرات ) 

بطرف 
هاشمی
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/16مورخ 
1399/02/21بصورت  چهارطبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 

598.65 متر مربع در سه واحد مسکونی (طبقات سوم و چهارم دو بلکسی )  صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد 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 19.66 متر مربع که از این مقدار 10.85 متر مربع بصورت  -1

 احداث سایبان از جنس سازه ساختمان سمت حیاط مشاعی جنوبی است
اضافه بنا در طبقه اول بسطح   26.01  متر مربع که از این مقدار 11.35 متر مربع بصورت  -2

 تراس غیر مسقف در ضلع جنوبی است
اضافه بنا در طبقات   دوم الی چهارم بسطح  45.48 متر مربع (هر طبقه 15.16 متر مربع  -3

( 
 اضافه بنا درزیرشیروانی  بسطح 9.55 متر مربع-4

اضافه بنا ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در طبقه اول بسطح 0.08 -5
  متر مربع

 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 9.55 متر مربع -6
اضافه بناي ناشی از اجراي چهار  باب انباري در زیرشیروانی با سطح بیش از 5 متر مربع  -7

 جمعآ بسطح 1.75 متر مربع
تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است درب پارکینگ نصب نشده است  -8
برابر پالن ارائه معماري  شده یکی از دربهاي پارکینگ لنگه اي است که در ب نفر رو داخل 

 یک لنگه  آن تعبیه خواهد شد  رعایت پارکینگ می گردد
 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز می باشد -9

سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال اجرائی 86.70%درخواست گواهی عدم خالف  را دارند 
.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

تعداد درب افزایش نیافته است برابر نقشه هاي زمان صدور پروانه دو درب داشتند برابر 
.پالن ارائه شده نیز دو درب پارکینگ دارد مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات در زیر زمین و همکف و طبقات اول تا پنجم ،  بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش 
معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 2,871,590,400(دو میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  

یک میلیون و  پانصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 284.88  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/04 1/99/38271 تجدید 
نظر

گلسار-  
135
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري فاقد آجرچینی و 
احداث سقف هشتم (سقف طبقه ششم ) که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/236 
مورخ 1397/08/09 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 5 
واحد مسکونی و به مساحت کلی 1488.91مترمربع صادر شده و حالیه با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 54.52 مترمربع -1
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 28.72 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.7 مترمربع که از این مقدار به مساحت 4.89  -3
.مترمربع بصورت تراس روباز می باشد

اضافه بنا در طبقات دوم  تا پنجم به مساحت 149.24 مترمربع ( هر طبقه به مساحت -4
 37.31 مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 231.91 مترمربع  -5
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

 عرض راه پله ورودي 1.05 متر می باشد -
در خصوص شکایت ثبت شده بر روي کد نوسازي پالك مستعلم  به شماره درخواست 
. سیستمی 346480 نیاز  به استعالم از واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی می باشد

تعداد واحد هاي مسکونی از  5 واحد به 6 واحد افزایش یافته است ، و با توجه به تامین 13
 .باب پارکینگ مسکونی  (5 با ب به صورت تزاحمی) حالیه فاقد کسري پارکینگ می باشد
(با توجه به عدم آجر چینی ،  تعداد واحد ها  بر اساس نقشه برداري ارائه شده می باشد که 

در صورت تغییر در تعداد واحد ها  و یا تغییر مشخصات رمپ ، تعداد کسري پارکینگ 
 متعاقبا`قابلیت اظهار نظر خواهد داشت )

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 50 درصد و سطح اشغال مجاز 50 درصد و 
.سطح اشغال اجرائی 63 درصد می باشد

با توجه به دستور سیستمی معاون محترم جهت پرداخت جریمه ، مساحت طبقه ششم که 
 . داراي راي تخریب بوده از جدول کاربري ها حذف گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر توسعه تجاري 
در همکف به مساحت 78.22 مترمربع، تبدیل دو باب مغازه به پنج باب، اضافه بناي 
طبقه اول به مساحت 16.99 مترمربع به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، 

قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-208011 مورخ 99/10/23 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 19،367،500،000
ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 

پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,873,500,000(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  سه 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 95.21  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/38273 بدوي رشت 
-خیابان 
سعدي 
-کوي 

فالحتی 
-کوچه 21 
جنب بن 

بست مهدیه
 

1-2-10359-2-1-0-0 89
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در خصوص پنج واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 775,000,000

(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/143مورخ 
1398/06/11 بصورت یک طبقه روي همکف که همکف شامل دو باب مغازه و راهرو تجاري و 

سه واحد پارکینگ و طبقه اول بالکن سراسري با زیربناي 248.80 متر مربع صادر شده   
عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري است برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي 

 خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
توسعه بناي تجاري در همکف  بسطح 78.22 متر مربع (  تبدیل دو باب مغازه از 75.20  -1

متر مربع برابر پروانه صادره به پنج باب مغازه بسطح 153.42 متر مربع که از این مقدار 
بسطح  29.20 متر مربع اضافه بنا خارج تراکم و خارج طول 60% و بسطح  11.70 متر مربع 
بصورت حذف راهروي تجاري  و تبدیل به مغازه و بسطح  37.5 متر مربع حذف پارکینگ 

 تجاري و تبدیل به مغازه می باشد )
 اضافه بنا در طبقه اول  به کسر حفره راه پله بسطح حدود  16.99 متر مربع -2

با توجه به  مجموع مساحت هریک از مغازه ها با بالکن نیاز به 6 واحد پارکینگ تجاري   -3
می باشد با عنایت به خریداري یک واحد پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه تعداد 5 

 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد  درخواست گواهی 

.عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/07/30 ملک فوق فاقد عقب  **************

نشینی است مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون و اصالح گزارش  جهت دستور بعدي تقدیم 
.می گردد

(سطح اشغال مجاز 80% سطح اشغال اجرائی %100)
طی بازدید انجام شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان  *************

 در حال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد

89
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک طبقه مازاد، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 
معترض و با توجه به موقعیت مکانی، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري 

به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 
وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-213176 مورخ 99/10/30 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,359,086,400
(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 134.83  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/08 1/99/38281 تجدید 
نظر

گلسار 
خیابان 126
کوچه وصال 

بن بست 
نبلوفر

1-1-10514-32-1-0-0 89
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در خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 16.64 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 
سوم هر یک به مساحت 19.14 مترمربع راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2
 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 559,893,600

(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید 
می گردد.

جریمه 74.06  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/50 مورخ 98/03/25 با زیر بناي کلی 508.58مترمربع در 3.5 طبقه و 3 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 16.64 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 57.42 مترمربع ( هر طبقه 19.14 مترمربع) -2
تبدیل زیر شیروانی به سطح 43.32 مترمربع به یک طبقه مازاد به سطح 134.83  -3

مترمربع که به صورت دوبلکس با طبقه سوم میباشد.توضیح اینکه به سطح 28 مترمربع از 
.طبقه چهارم به صورت تراس روباز میباشد

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 71.57% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 81.57

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

متقاضی با گزارش به شرح باال داراي سوابق و راي کمیسیون ماده صد بوده که حالیه در 
مرحله نازك کاري بوده و

عرض درب نفررو راه پله مشاعی طبقه همکف  در نقشه هاي زمان پروانه 1.1 متر می باشد  -
. که در نقشه معماري اجرایی 1 متر در نظر گرفته شده که تا کنون اجرا نگردیده است

.فعال` فاقد اشرافیت به پال ك حد شمالی می باشد -
  . گزارش جهت بروز رسانی ارسال می گردد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با توجه به نظریه 

کارشناسی بشماره 199710 مورخ 99/10/13 مبنی بر تایید استحکام بنا با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,115,632,400(دو میلیارد و  یکصد و  پانزده 

میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.در خصوص افزایش واحدمسکونی مندرج در گزارش کارشناسی 

شهرداري  از 3 به4 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  راي به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

جریمه 213.54  3
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/08 1/99/38282 بدوي فلکه جهاد 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-2-10454-3-1-0-0 900

با توجه به گزارش شهرداري منطقه و با توجه به پذیرس سایبان از سوي کمیسیون 
موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/135 مورخ 1398/06/05 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 552.07 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.34 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 5.74 مترمربع  -
سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.06 مترمربع ( هر طبقه 23.02 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 119.35  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

سوم جمعاً به سطح 5.79 متر مربع ( هر طبقه 1.93 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 متر تا 1.30 متر متغیر می 

.باشد
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد به دلیل احداث طبقه مازاد -

در صورت ابقاي سایبان فاقد کسري پارکینگ می باشد در غیراینصورت داراي یک واحد  -
 کسري پارکینگ می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70.16% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

88.17%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

900

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 به مساحت 223/84 متر مربع راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,504,204,800(یک میلیارد و  پانصد و  چهار 
میلیون و  دویست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در 

خصوص راه پله به بام به مساحت 19/7 متر مربع ، با توجه به تخریب طبقه مازاد ، راي 
به قلع صادر و اعالم میگردد .

جریمه 243.54  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/38285 بدوي پستک 
کوچه 31

1-1-10183-1011-1-0-0 901

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي  ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 190839 مورخ 1399/10/2 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 

تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در 
خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,269,120(سی و  هفت میلیون و  
دویست و  شصت و  نه هزار و  یکصد و  بیست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 110.92  0.1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه عادي به مساحت عرصه 144
 متر مربع بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 146.24 متر مربع می باشد. 
حالیه مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت 3 طبقه روي پیلوت نموده که عملیات 

ساختمانی در مرحله  سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:به شرح زیر می باشد

احداث بنا در همکف بسطح 113.58 متر مربع که از این مقدار بسطح 2.99 متر مربع  -1
.سایبان جهت پارکینگ می باشد

احداث بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه 110.59 متر مربع -2
احداث راه پله به بام بسطح 19.7 متر مربع -3

داراي 3 واحد مسکونی بوده که 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم  مورد نیاز می باشد که از  -4
3 واحد پارکینگ تامین شده 2 واحد با تزاحم می باشد لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.نیز می باشد
سطح اشغال مجاز 70 درصد بوده و مورد استفاده 82.92 درصد می باشد که بسطح 110.92   

.متر مربع داخل تراکم و بسطح 243.54 متر مربع خارج از تراکم می باشد
بصورت 2 طبقه روي پیلوت  R112 ضمناً بر اساس شیت شهر و طرح تفصیلی کاربري ملک 
بوده و طبقه سوم بر خالف کاربري مصوب بسطح 110.59 متر مربع بصورت طبقه مازاد می 

 .باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/12/11 بسطح 7.92 متر مربع از عرصه در تعریض بن  ***

بست 8 متري بوده که از این مقدار بسطح 7.59 متر مربع رعایت عقب نشینی گردیده و 
.بسطح 0.33 متر مربع در تعریض قرار دارد

901

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 

و بررسی شکایت شاکی ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول 
نظریه مزبور به شماره 177309 مورخ 1399/09/12 و نظریه شماره 213182 مورخ 

1399/10/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و 
بهداشتی ساختمان و رد شکایت شاکی ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به 

استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 3,783,124,800(سه میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  سه 

میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 375.31  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/11/04 1/99/38286 بدوي گلسار 104 
 گلسار

1-1-10039-152-1-0-0 902

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  435 مورخ  93/12/28  و اصالح پروانه به شماره 325849 مورخ 98/12/17 با زیر 
بناي کل  663.33 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراسی ستون طبقه پنجم می باشد.  به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده، تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.82 مترمربع ،  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 63.34 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 84.69 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 159.64 مترمربع (  -2

هر طبقه 39.91 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 158.5 متر مربع در  طبقه پنجم که با طبقه چهارم بصورت  -3

.یک واحد دوبلکسی می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 5.47 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
21.88 مترمربع ( هر طبقه 5.47 متر مربع )

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -5
.رعایت پارکینگ می گردد

.با توجه به شیت هاي آزمایشگاه بتن سال وقوع تخلف 1398 می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

902

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  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/11/13 1/99/38298 بدوي گلسار  
انتهاي 104 

میناي 2

1-1-10373-116-1-0-0 903

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب سه(3) برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,936,448,000(دو میلیارد و  نهصد و  سی و  شش میلیون و  

چهارصد و  چهل و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 312.95  3
 

3360000  , 1397 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره پنج 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 میگردد 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/13 1/99/38298 بدوي گلسار  
انتهاي 104 

میناي 2

1-1-10373-116-1-0-0 903

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/183 مورخ 1397/07/03 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 5 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 802/25 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در مرحله نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
اضافه بنا در همکف با احتساب سایبان جهت تأمین پارکینگ بمساحت 38/87  متر مربع -1

 
(مساحت سایبان 14/34 متر مربع)

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 105/99 متر مربع (هر طبقه 35/33 متر مربع)-2
 اضافه بنا در طبقه چهارم بمساحت 88/58 متر مربع-3

توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 30/29 متر مربع-4
(توضیح اینکه داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم بمساحت 4/24 متر مربع بدلیل احداث انباري 

بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است.)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 9/22 متر مربع و طبقات -5

بمساحت 40 متر مربع ( هر طبقه 10 متر مربع)
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 8 واحد-6

تعداد یکواحد کسري پارکینگ-7
(پارکینگ هاي شماره 1 و 7 در تزاحم)

%سطح اشغال مجاز 55% - سطح اشغال موجود 73/35
بمساحت 95/43 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز و بمیزان 55/44 متر مربع کسري حد 

.نصاب فضاي سبز (با توجه به جانمایی ارائه شده) دارند
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به عدم درخواست تجدیدنظرخواهی از راي بدوي و تقاضاي شهرداري منطقه 
 ( k ) در خصوص اصالح حکم صادره از این کمیسیون از حیث ارزش معامالتی ضریب

که با ارزش معامالتی 11.036.000 ریال محاسبه و مجموعا به مبلغ 3.021.656.800 ریال 
راي صادر گردیده که مراتب اعالم اشتباه و درخواست از سوي ذینفع اعالم شده لذا با 

وحدت مالك از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصالح ارزش معامالتی از 
(11.036.000) ریال به (3.100.000) ریال مستندا به تبصره 3 از ماده صد قانون 

شهرداریها راي جریمه به مبلغ 693,780,000(ششصد و  نود و  سه میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد هزار ) ریال صادر و تصحیح می نماید ، ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی 

بدون راي اصالحی ممنوع می باشد .

جریمه 55.95  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/11 1/99/38300 اصالح
ي 

بدوي

بلوار قلی  
پور بعداز 

معلم جنب 
ساختمان 
 کریستال

1-2-10356-41-1-0-0 904

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 155,000,000(یکصد و  

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/311 مورخ 1398/12/23 به صورت 2 باب مغازه به همراه 

 .بالکن با زیر بناي کل 139.64 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
توسعه مغازه ها با توجه به تبدیل پارکینگ و راهرو و حیاط به سطح 38.63 مترمربع -

توسعه بالکن تجاري به سطح 17.32 مترمربع -
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، داراي یک واحد  -

.کسري پارکینگ تجاري می باشد
%سطح اشغال مجاز همکف 80% ................. سطح اشغال استفاده شده 100

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

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

1.87  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی 1399/11/06 1/99/38301 بدوي کوي 
حسینی 

بعداز کوچه 
60

1-1-10696-16-1-0-0 905

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  همزمانساز ،  با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 146,940,000(یکصد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.7  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/06 1/99/38301 بدوي کوي 
حسینی 

بعداز کوچه 
60

1-1-10696-16-1-0-0 905

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر خط عادي به 
مساحت عرصه حدود 323 مترمربع مشتمل بر  یکباب ساختمان  دو  طبقه روي تجاري در 2

 واحد مسکونی
(همکف بصورت 2باب مغازه) که فعال` فاقد فعالیت  ودرخصوص بناي تجاري - مسکونی  

بازیربناي 300 مترمربع داراي سوابق می باشد که برابر  راي شماره 1458/99 مورخ 89/3/1 
 کمیسیون

ماده 99 محکوم به پرداخت  جریمه گردیده  که مالک بصورت اقساط اقدام به پرداخت 
قسمتی از جریمه نموده که با توجه به اینکه پالك مذکور در طرح جدید داخل محدوده شهر 

 واقع گردیده
.پرداخت مابقی جریمه بالتکلیف مانده است

حال با عنایت به نقشه برداري ارائه شده زیربناي کل ملک 373/77 مترمربع بوده که برابر 
سوابق از بابت 300 مترمربع داراي راي  کمیسیون ماده 99 وبسطح 73/77 مترمربع مابه 

 التفاوت
بناي همزمان ساز  دارند که از مقدار فوق بسطح 50/07  مترمربع درهمکف بصورت سایبان و 

مسکونی و بسطح 23/7 مترمربع درطبقات بصورت مسکونی می باشد حالیه درخواست 
صدور مجوز

حفاري آسفالت قدیم به طول 8  متر جهت انشعاب  آب رادارد  .الزم به ذکر است که  
 . بصورت غیابی داراي گزارش خالف در واحد خالف می باشد

ضمنا` به جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به خط پروژه وانعکاس ملک برروي آن می 
 باشد . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

                                            
*********************************************************

**********************************     
احتراما` برابر خط پروژه شماره 12  مورخه 99/8/28  در حد شمال فاقد عقب نشینی       

  . ودرحد شرق بسطح 1/87  مترمربع از اعیان درتعریض بن بست 6 متري قرار دارد
*********************************************************

***********************************************
احتراما` در اجراي تصمیم مورخه 99/10/6 کمیسیون محترم ماده صد براساس بازدید مجدد 

 بعمل آمده وبرابر عکس پیوست مالک راسا` نسبت به واچیدن سایبان جلوي ملک اقدام
نموده بنابراین فقط بسطح 23/7 مترمربع  مابه التفاوت بناي همزمان ساز دارند مراتب جهت 

 . دستور تقدیم میگردد

905

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري  ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف 

را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب2/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 292,680,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  

ششصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.68  2.5
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/06 1/99/38309 بدوي کوي  
هاشمی 13 

آبان بن 
بست 4
متري

1-2-10155-72-1-0-0 906

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدیدشده ، ساختمان در حال احداث داراي پروانه شماره 1/99/338 مورخ 
1399/07/27 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 565.45 مترمربع می 

باشد. عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و ستونهاي طبقه اول بوده و به استناد نقشه هاي 
:معماري داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 8.38 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 8.38 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 3.87 مترمربع و طبقه اول  -
به سطح 1.05 مترمربع

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
.سایر موارد تخلف در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

%سطح اشغال مجاز در همکف 76.21% .............................. سطح اشغال استفاده شده 80.23
الزم به توضیح است ملک فوق داراي سوابق شکایت از همسایه در مرحله پی کنی و 

گودبرداري به دلیل اینکه حدود 1 متر از ساختمان شاکی جلوتر رفته ، بوده کی طی بازدید 
.به عمل آمده حالیه ایشان همباد با ساختمان شاکی در حال ساخت می باشند

مرتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 182412 مورخ 1399/09/19 و صدور 
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به نامه شهرداري به شماره 214794 مورخ 1399.11.04مشخصات مالک در راي 
شماره 38103 مورخ 1399.10.21 از غالمرضا حاجی علی و جواد دیده بانی به محمد 

فالح اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي شماره 38103 مورخ 1399.10.21 بوده 
و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

سایر 53.3  0
 

3300000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/11/05 1/99/38310 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

هاشمی 24 
متري 9
 متري

1-2-10299-11-1-0-0 907

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی ( ملک شاکیان  ) بصورت یکباب آپارتمان 3/5 طبقه 
با زیرشیروانی  داراي  پروانه ساختمانی به شماره 205 مورخ

وگواهی پایانکار شماره 343454  مورخه 97/11/14 می باشد خالفی مشاهده    1392/07/30 
 .  نگردید

اما (ملک  متشاکی  ) بصورت یک قطعه زمین غیر محصور وخالی از اعیان به مساحت حدود  
 45 مترمربع که براساس ضوابط غیر قابل احداث می باشد و متشاکی

بدون اخذ مجوز اقدام به پی کنی وبتن ریزي نموده که عملیات ساختمانی آن درحد اتمام  
فنداسیون بدون رعایت عقب نشینی انجام شده که میزان دقیق

آن پس از ارائه مدارك وتهیه خط پروژه مشخص خواهد گردید و این امر موجب شکایت  
.مالکین  آپارتمان مجاور گردیده است مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

                                       
*********************************************************

************************
احتراما` برابر خط پروژه شماره 13  مورخه 99/8/12  بسطح 8/3  مترمربع در تعریض قوس  

 کوچه 8 متري وخیابان 10 متري قرار دارد

907

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه یک رشت ، 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 14,854,000(چهارده میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  چهار 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.61  2
 

700000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/19 1/99/38319 بدوي بلوار شهید  
انصاري 

اسماعیل 
آباد  مدرسه 
حاج اصغر 

 نیا

1-1-10546-72-1-0-0 908

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 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمانی در حال احداث و در مرحله نازك کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 59 مورخ 93/05/25 و گواهی عدم خالف به شماره 

183098 مورخ 97/09/03 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی و با زیربناي 
.255.44 متر مربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به انباري به سطح 15.61
.مترمربع (با قدمت سال 98) و متعاقب آن حذف یکی از پارکینگ ها  نموده است

بر این اساس داراي مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري بیش از پنج مترمربع در 
.همکف به سطح 10.61 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

908

در خصوص اعتراض 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 ،  ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  
3 به 2/5برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  2,396,436,000(دو میلیارد 
و  سیصد و  نود و  شش میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.

جریمه 285.29  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 1/99/38324 تجدید 
نظر

رشت - 
خیابان 

انصاري- 
کوي کوي 

میرزاکوچک
 

1-1-10245-51-1-0-0 909

با توجه به محتویات پرونده باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها از بابت اضافه 
بناي مجازي ناشی از تغییر جانمایی ضمن نقض راي بدوي  با ضریب 1/5برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  696,024,000(ششصد و  نود و  شش میلیون و  بیست و  چهار هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 138.1  1.5
 

3360000  , 1399 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/294 مورخ 1398/10/12 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی(انباري) در 8  واحد مسکونی و به مساحت کلی 1077.91 مترمربع صادر 
: شده و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد

  .اضافه بنا در همکف به مساحت 44.50 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 45.54 مترمربع -2

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه  اول   به مساحت 10.70 مترمربع  -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 45.54 مترمربع-4

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه دوم  به مساحت 10.70 مترمربع  -5
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 45.54 مترمربع -6

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه سوم  به مساحت 10.70 مترمربع -7
. اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45.54 مترمربع-8

. تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه چهارم به مساحت 10.70 مترمربع  -9
. اضافه بنا در  زیرشیروانی  به مساحت 8.25 مترمربع-10

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 6.78 مترمربع -11
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي   -12

مفید در طبقات به مساحت 0.80 مترمربع . (  هر طبقه 0.20 مترمربع .)
عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت حد شمالی و  تغییر جانمایی در ساخت اعیان بر -13

 خالف مدلول پروانه به مساحت  138.10  مترمربع  در همکف و طبقات و زیرشیروانی
.کسري پارکینگ ندارد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 60.75 درصد و  سطح اشغال اجرائی 
.78.33 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

909

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث آسانسور، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 

معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 349,695,000
(سیصد و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 20.45  3
 

5700000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/15 1/99/38327 تجدید 
نظر

بلوار نماز  
ابن سینا 
انتهاي 

کوچه بهار

1-1-10399-186-1-0-0 910

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان بصورت 3 طبقه روي پیلوت در یکواحد مسکونی 
(تریبلکس) با زیربناي کل 343/6 متر مربع  که داراي پروانه  شماره  613 مورخ  86/9/27 و 

عدم خالف بشماره 100631 مورخ 1389/08/18 همچنین پایانکار بشماره 105082 مورخ 
:1389/08/18 می باشد. حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تخلفات به شرح زیر نموده است

توسعه همکف بسطح 5.18 متر مربع بصورت احداث اسانسور -1
توسعه طبقات اول الی سوم هر کدام بسطح 5.09 متر مربع جمعاً بسطح 15.27 متر مربع  -2

جهت احداث آسانسور در طبقات
احداث یک طبقه مازاد بسطح 71.91 متر مربع  -3

کالً بصورت یک واحد مسکونی بوده و رعایت پارکینگ می گردد. درخواست استعالم 
.موقعیت مکانی جهت رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,803,638,400(یک میلیارد و  هشتصد و  سه میلیون 
و  ششصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 168.88  3
 

3560000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/07 1/99/38351 تجدید 
نظر

گلسار  
خ192 ك 

 صادقی نژاد

1-1-10296-8-1-0-0 911

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/98/282 مورخ 
 1398/10/03می باشد که  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت  در 3  واحد مسکونی

و با زیربناي کل   573/2 مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی در حد اسکلت بوده  و 
:  درب پیلوت نصب نگردیده و برابر نقشه معماري ارائه شده داراي

. افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بصورت پیلوت بسطح 42/22  مترمربع -1
افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 126/66  مترمربع  ( هرطبقه  -2

. بسطح 42/22  مترمربع)
افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت دو طبقه مازاد برتعداد طبقات درطبقات چهارم  -3 
 وپنجم بصورت دو واحد مسکونی بسطح 360/94 مترمربع ( هرطبقه 180/47 مترمربع )

افزایش بنابصورت انباري وراهرو درزیرشیروانی به کسر راه پله در پروانه بسطح 32/3   -4
 . مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد مسکونی که با توجه به خالف صورت  -5
 . گرفته رعایت 5 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد

الزم به ذکر است که برابر سوابق ثبت درسیستم بصورت غیابی داراي گزارش شاکی 
  .ومتشاکی می باشد . .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

911

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/07 1/99/38356 تجدید 
نظر

قلیپور 
کوچه 

بهارستان 
 فرعی هفتم

1-2-10488-1210-1-0-0 912
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال بهره برداري  و فاقد سند و خالفساز بصورت 5 
.  طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی با اسکلت بتنی و قدمت سال  1395 می باشد

  . مساحت عرصه طبق نقشه برداري ارائه شده 232.93 مترمربع  می باشد
: تخلفات بشرح ذیل است

 احداث بناي بدون مجوز در همکف بسطح 219.08 مترمربع -
احداث بناي بدون مجوز در طبق اول تا چهارم  بسطح 876.32 مترمربع  و هرکدام دو  -

 واحد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه 5 بسطح 219.08 مترمربع در یک واحد مسکونی که از  -

 این مقدار بسطح 29.94 مترمربع بصورت تراس اختصاصی می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه 6 بصورت ادامه راه پله تا بام و راهرو و انباري بسطح  -

55.28 مترمربع
  باب کسري پارکینگ دارد 4 -

. رعایت درز انقطاع ضوابط ایمنی  نمی گردد -
عرض حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده و اشرافیت به پالك مجاور دارد عرض موجود  -

  طبق نقشه 0.90 متر
. میزان عقب نشینی احتمالی بعد از استعالم از واحد خط پروژه مقدور می باشد

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

912

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 550,233,600(پانصد و  پنجاه میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 81.88  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

تبدیل غیر مجاز 1399/11/11 1/99/38361 بدوي علی اباد   
بنفشه

1-2-10493-65-1-0-0 913
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده  ساختمان در حال احداث طبق پروانه ساختمانی شماره 1/97/262 
مورخ 1397/08/30 بصورت 4.5 طبقه بانضمام زیرشیروانی در چهار واحد مسکونی با مجموع 

 . زیربناي 584.20 مترمربع می باشد
در مرحله ي اجراي ستونهاي همکف برابر نقشه برداري ارائه شده  داراي اضافه بنا 

بسطح27.65  مترمربع با رعایت 2 متر حیاط خلوت بوده ضمن اینکه بسطح 1.83 مترمربع از 
 ،  مساحت راه پله کسر و به فضاي مفید افزوده شده است

الزم به ذکر است هر گونه مغایرت اعم از کسري پارکینگ و ... در مراحل بعدي قابل بررسی 
. خواهد بود

الزم به توضیح است مالک جهت تجهیز کارگاه  اتاقک نگهبانی بسطح حدود 12 متر مربع و 
 . سرویس بهداشتی بسطح 2.20 متر مربع داخل کو چه بن بست حد شمال احداث نموده بود
که طی بازدید مجدد جمع آوري شد و کوچه آزاد گردید که در این خصوص داراي شکایت 

. همسایه بوده است
برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1398/02/14 و پروانه ساختمانی صادره  بن بست حد شمال 

. 4متري و بن بست حد شرق 6متري وملک مذکورفاقد عقب نشینی است
********************************************************
. پس از گزارش فوق داراي سوابق و پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد
مجددا از بابت اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم بسطح 112.05 مترمربع (هر طبقه 37.35 

مترمربع )برابر راي رسیدگی مجدد به شماره 1/99/37092 مورخ 1399/08/05 به نام 
 . حمیدرضا عطائی نیا داري راي جریمه می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و برابر نقشه برداري ارائه شده و برابر تصمیم اعضاي 
: محترم کمیسیون ماده صد مابه التفاوت تخلفات به قرار ذیل است

 %سطح اشغال مجاز 70% -------------- مورد استفاده 89/14 -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.51 مترمربع و در طبقات  -
اول تا چهارم بسطح 20.08 مترمربع هر طبقه 5.02 مترمربع (عرض راه پله طبق نقشه در هر 

.طرف 1.10 متر است)
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح57.30 مترمربع که از این مقدار بسطح 19.95 مترمربع عدم  -

. رعایت 2 متر عقب سازي است
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 6.58 مترمربع -

بناي مازاد بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی بسطح 2.99  -
 مترمربع

. رعایت 4 پارکینگ براي 4 واحد مسکونی می گردد -

913
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. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
 حالیه تقاضاي گواهی عدم خالف را دارند  . مراتب جهت دستور بعدي 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 و طبقه مازاد (طبقه چهارم) با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,043,820,800(دو میلیارد و  چهل و  سه 
میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 202.76  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

تبدیل غیر مجاز 1399/11/12 1/99/38363 بدوي دیلمان 
-خیابان 
شهید 

بهشتی 
-روبه روي 
مطب دکتر 

 جعفري

1-1-10463-11-1-0-0 914

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
207994 مورخ 1399.10.23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 23.760.000.000 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 4,752,000,000(چهار میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  دو میلیون 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 95.04  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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 1,008,000,000(یک میلیارد و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما`  مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي  پروانه  ساختمانی شماره 1/97/226 مورخ 
1397/07/29 می باشد که بصورت سه طبقه روي پیلوت بانضمام زیر شیروانی بصورت انباري

 
در سه واحد مسکونی  با زیربناي کل  466/30 متر مربع صادر گردیده عملیا ت ساختمانی  

 : در مرحله  نازك کاري است ودرخصوص
افزایش بنا درهمکف  35/93    مترمربع که ازاین مقدار بسطح 18/15مترمربع احداث -1

. سایبان بصورت اسکلت فلزي متصل به ساختمان می باشد
افزایش بنا در طبقه اول 17/80مترمربع  داراي سوابق درواحد خالف بوده که با عنایت به -2

راي صادره بشماره 1/99/36659 مورخه 1399/7/12 در خصوص افزایش بنا در همکف
بسطح17/80 متر مربع و طبقه اول بسطح 16/33 متر مربع محکوم به پرداخت جریمه  

ودرخصوص سایبان  محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده بود که مالک راسا` اجراي حکم 
نموده و

 .   خالف آنرا پرداخت نموده
 : حال مجددا` برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

تبدیل پیلوت درهمکف بسطح 95/04  مترمربع به دو باب مغازه  ( یکباب 28/97  -1
مترمربع وباب دیگر 66/07 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه دوم بسطح 39/44  مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -2
 . 23/56  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت خیابان می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 39/44  مترمربع  که از مقدار فوق بسطح  -3
 . 23/56  مترمربع کنسول غیر مجاز به سمت خیابان می باشد

حذف زیرشیروانی وتبدیل و  افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد  -4
طبقات مجاز وافزایش واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی بصورت یکواحد مسکونی در 

 طبقه چهارم
به کسر24/4 مترمربع راه پله زمان صدور پروانه  بسطح 117/94 مترمربع را نموده  که از  

مقدار فوق بسطح 101/74 مترمربع افزایش بنا وبسطح 16/2 مترمربع آن بناي تبدیلی انباري 
 به مسکونی

. وبسطح 4/14 مترمربع تبدیل راه پله به بناي مفید کال` مازاد برتراکم می باشد 
کاهش سطح راه پله درطبقات اول الی سوم بسطح 1/8 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -5

 . مازاد برتراکم ( هرطبقه 0/6 مترمربع ) عرض موجود راه پله 1/25 متر می باشد
با توجه به اینکه تجاري احداث شده درهمکف منجر به کسري پارکینگ گردیده کسري  -6
کل پارکینگها بصورت تجاري بوده که براي سطح تجاري فوق دو باب مغازه نیاز به تعداد 2 

914
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واحد
پارکینگ وبراي 4   واحد مسکونی نیاز به  4 واحد پارکینگ جمعا` نیاز به  6واحد پارکینگ  

 . بوده که کسري آن بصورت تجاري می باشد
ضمنا` سطح اشغال مجاز پروانه  55%   مورد استفاده  براساس ضوابط زمان صدور پروانه به 
. % کسر راه پله 61/46 %  وتراکم طبقات 165 %   مورد استفاده به کسر راه پله 383/13
همچنین باتوجه به افزایش بناي صورت گرفته براساس ضوابط زمان پروانه  کسري 40  

 . مترمربع فضاي باز وفضاي سبز دارند حالیه درخواست گواهی عدم خالف رادارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل انباري 
به یک باب مغازه، به منظور بررسی و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع 

امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که 
تحت شماره ش ر-210873 مورخ 99/10/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

گردیده و داللت بر  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 888،800،000  ریال دارد، به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 177,760,000(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 10.1  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/11/11 1/99/38373 بدوي حسین اباد  
16 متري 

 تنها

1-2-10269-25-1-0-0 915

در خصوص احداث یک باب انباري در پیلوت به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,476,000

(هفت میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.56  3
 

700000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5  ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 671 مورخ 1382/08/26 و 
گواهی پایانکار بشماره 41412 مورخ 1384/11/18 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد 

 مسکونی با زیربناي 335/6 متر مربع صادر گردیده
توضیح اینکه همکف داراي 3 باب انباري (قطعات 4 -5 - 6 ) باستناد پایانکار صادره و 
صورتمجلس تفکیکی بوده که انباري قطعه 6 بمساحت 10/10 متر مربع(منضم به واحد 
مسکونی طبقه سوم)در صورتجملس تفکیکی از حد شرق داراي درب و دیوار به سمت 

.خیابان همچنین راه دسترسی به پیلوت میباشد
همچنین ملک مذکور داراي مجوز تعمیرات بشماره 265521 مورخ 1395/04/29 درحد نصب 
2 لنگه درب ریموتی میباشند که وضع موجود یکی از درب ها بصورت ورودي انباري قطعه 6 

.در حد شرق میباشد
(الزم به ذکر است که نقشه هاي زمان پایانکار در پرونده فنی موجود نمیباشد.)

حالیه متقاضی با توجه نصب درب کرکره اي در سال 95 و تبدیل انباري مذکور به مغازه 
.درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 را دارند

.ضمنا` بابت تبدیل مذکور داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري میباشند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

طی بازدید مجدد بعمل آمده مالک بدون مجوز مجوز اقدام به احداث یکباب  *******
انباري دیگر بمساحت 3/56 متر مربع در فضاي پیلوت نموده اند.(بروزرسانی)

915

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/12 1/99/38374 تجدید 
نظر

گلسار نبش  
 خیابان 108

1-1-10032-1-1-4-0 916

در خصوص اعتراض نسبت  به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با  عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط درآن 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 شماره216001  مورخ 1399.11.05  ارزش سرقفلی به 
مبلغ 4.368.000.000  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 
873,600,000(هشتصد و  هفتاد و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می نماید.  

جریمه 11.2  0
 

3100000  , 1398 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 41.75 مترمربع قطعه 
شش تفکیکی و پارکینگ در محوطه بسطح 11.20مترمربع  و قطعه بیست ودو  تفکیکی و 

داراي بالکن  به مساحت 13.96  مترمربع که داراي پایانکار به شماره 367891 مورخ 
.1398/10/04 می باشد

حالیه مالک مبادرت به تبدیل پارکینگ در محوطه حد شرقی ( تیمچه گلسار ) به یکباب 
.مغازه به مساحت 11.20 مترمربع نموده است

( الزم به ذکر است که پارکینگ مورد نظر که در تیمچه گلسار واقع شده است  در زمان 
پایانکار بصورت مسقف و محصور بوده است و به همین شکل از شهرداري به عنوان پارکینگ 

پایانکار دریافت نموده است.)
الزم به ذکر است که پارکینگ تبدیلی فوق الذر به مغازه ،  داراي امتیازات گاز و برق و آب 

.نیز می باشد
.( تجاري - مسکونی ) تعرف شده است M112 کاربري زمین در طرح تفصیلی جدید بصورت

دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد
.مراتب جهت دستورت قدیم می گردد

916

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 534,000,000(پانصد و  سی و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/11 1/99/38378 بدوي گلسار- خ  
انصاري 

فلکه گلسار
 

1-1-10205-47-1-0-0 917

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره215336 مورخ 99/11/4 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ما 

به التفاوت ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 18/334/150/000 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 3,666,830,000(سه میلیارد و  ششصد و  
شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 166.41  0
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما`مکان ارائه شده توسط متقاضی  طبق سوابق بصورت
((داراي پروانه شماره 250 مورخ 92/08/30 داراي مصوبه کمیسیون ماده 5 طبق بند 20 

صورتجلسه مورخ 1392/03/19 بصورت ساختمان یک طبقه تجاري روي بالکن و مغازه در 2 
 واحد تجاري با زیر بناي 360/90 متر مربع

با رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري و 12 متر عقب سازي در فضاي باز پیش ورودي محوطه 
تجاري و احداث بنا به طول حداکثر 18 متر و به صورت یک طبقه بر روي یک باب مغازه در 
همکف و با ارتفاع کل 8.50 و بهره مندي از پارکینگ در فضاي باز پیش ورودي به صورت 

روباز صادر گردیده همچنین
در خصوص احداث آسانسور به صورت جدا ساز و در فضاي باز و با نماي شفاف جهت بهبود  

منظر و سیماي شهري داراي نامه به شماره 33/9215381/ 1 مورخ 92/05/30 از معاونت 
.شهرسازي و معماري می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه و کال خارج از تراکم در حد اتمام اسکلت و سربندي اقدام نموده 
: است،تخلفات بشرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف بسطح 1/88 متر مربع که به صورت افزایش سطح آسانسور و راهرو  -1
.مشاعی احداثی در فضاي باز می باشد

 توسعه بالکن تجاري به سطح 31/91 متر مربع بصورت خارج از 1/3 -2
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 1/78 متر مربع که به صورت افزایش سطح آسانسور و  -3

.راهرو مشاعی احداثی در فضاي باز می باشد
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 146.73متر مربع -4

کاهش مساحت راه پله به بام بمیزان 16/43 متر مربع -5
 افزایش ارتفاع کل سازه از 8.50 متر به 13.80 متر -6
 افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 2 به 3 واحد -7

نظر به اینکه تامین پارکینگ در زمان صدور پروانه در فضاي باز پیش ورودي صادر  -8
گردیده است و حالیه با توجه به احداث یک طبقه مازاد ، داراي 3 واحد کسري پارکینگ 

.تجاري می باشد
(برابر نامه شماره ش ر 93-62050 مورخ 93/11/18 معاونت شهرسازي و معماري در بازگشت 

به نامه شماره 59325 مورخ 93/11/12 در خصوص تقاضاي پروانه ساختمانی آقاي حسین 
فخریان و شرکاء،مطابق بند 20 (منطقه یک) صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/03/19 
،براي ملک مذکور بهره برداري از فضاي پیش ورودي اشاره شده در متن مصوبه،به صورت 

پارکینگ روباز ،بالمانع می باشد.)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
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مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))
***********************

توضیح اینکه با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/99/36292 مورخ 1399/06/17 با 
عنایت به نظریه کارشناس رسمی بشماره 88808 مورخ 1399/05/16 در خصوص متراژ ها با 

 استحضار میرساند
که زیربناي بالکن در نیم طبقه با توجه به نامه معاونت معماري و شهرسازي بشماره ش ر 
83971 - 1399 مورخ 1399/05/11 و نقشه برداري اصالحی ارائه شده (پیوست) به کسر 

.فضاي راه پله بمساحت 63/37 متر مربع اصالح میگردد
همچنین در زمان پروانه راه پله در نیم طبقه (تجاري) بمساحت 18/25 متر مربع در جدول 

کاربري ها لحاظ نگردیده است.(در نقشه ها جانمایی گردیده)
الزم به ذکر است که راه پله مذکور (18/25 متر مربع) مربوط به واحد تجاري طبقه اول (راه 

.پله مستقل ) در حد جنوب میباشد
*******

حالیه با عنایت به موارد فوق متراژ توسعه بناي بالکن تجاري (آیتم شماره 2) بمساحت 16/02
. متر مربع میباشد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل یک 
باب مغازه به دو باب، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت 
شماره ش ر-215723 مورخ 99/11/05 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 

و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 40،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8,000,000

(هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 33.7  0
 

80000  , 1370 افزایش تعداد واحد 1399/11/15 1/99/38381 بدوي فخب بین 
کوچه 11و13

1-1-10646-15-1-0-0 918
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز مسکونی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 275,550

(دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.67  3
 

55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/15 1/99/38381 بدوي فخب بین 
کوچه 11و13

1-1-10646-15-1-0-0 918

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري به استناد تبصره 3  ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 374,000(سیصد 

و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.7  4
 

55000  , 1364 احداث بناي بدون مجوز
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدیدشده برابرسندمالکیت  مفروزي سال 69 ششدانگ یکبابخانه  ومحوطه مشتمل 
بریکباب دکان  بمساحت 364.15  مترمربع که  داراي پروانه ساختمانی از بخشداري بشماره 

884 مورخ 64/04/12 با زیربناي 120 مترمربع  دریافت داشته ودرخصوص واحد تجاري و 
افزایش برباردستور شهردار وقت بشماره 25863 مورخ 67/06/16 درخصوص افزایش بناي 
مسکونی بسطح 30.50مترمربع و سرویس بهداشتی بسطح 5.50 مترمربع و یکباب تجاري 
دردو دهنه  بسطح 32 مترمربع  داراي سوابق پرداخت تخلفات در پرونده درآمدي و خالف 

.میباشد..که دراین خصوص نیاز به اظهار نظر واحد خالف و درآمدي میباشد
.برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود عرصه 367.05 مترمربع است

:حالیه براساس نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت زیربنایی بشرح ذیل میباشد
 اضافه بناي همزمانساز در سرویس بهداشتی به سطح 1.67 مترمربع-

 توسعه همزمانساز تجاري به مقدار 1.70 مترمربع -
تبدیل یک واحد به دو واحد تجاري (( به مساحت هاي 16.85 مترمربع و 16.85 مترمربع )) -

و با قدمت سال 70
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 1400/01/19 به سطح 28.95 مترمربع از حد شرق در 
تعریض معبر 6 متري و 0.90 مترمربع از حد جنوب در تعریض معبر 14 متري میباشد.از مقدار 

و 103.23 مترمربع در  R111 باقیمانده به سطح 233.97 مترمربع در کاربري با کد پهنه
.میباشد M114 کاربري

الزم بذکراست برابر نامه بخشداري مرکزي بشماره 98/8029/1/1/1951 مورخ 98/05/19  
درخصوص پرونده فنی بخشداري ملک مذکور در تاریخ 93/07/30 به شهرداري تحویل داده 

شده است لیکن بنا به اظهار نظر مسئول واحد محترم بایگانی  پرونده فنی ملک مذکور 
..موجود نبوده وتاکنون به شهرداري تحویل داده نشده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش واحد راي صادره بشماره 1/99/37277 مورخ 99/08/19 صحیح و 
به قوت خود باقی می باشد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/11/15 1/99/38406 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

گلسار-  
شهرك 
شهید 

بهشتی  
روبروي 

  آزمایشگاه

1-1-10548-28-1-0-0 919

در خصوص بند سوم راي صادره بشماره 1/99/37277 مورخ 99/09/19 از این 
کمیسیون با توجه به نامه شماره 182011 مورخ 99/09/19 و آخرین گزارش شهرداري 
مورخ 99/09/19راي صادره ضمن اصالح متراژ تخلف از 300.26 مترمربع  به 303.85 

مترمربع  باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها و  اصالح مبلغ جریمه از 
3.026.620.800 ریال  به  3,052,728,000(سه میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  

هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) اصالح میگردد.دادن رونوشت از راي بدون راي 
اصالحی ممنوع می باشد.

جریمه 302.85  3
 

3360000  , 1398 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 365 مورخ 
97/12/07 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً 

با زیر بناي  861.78 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
. درصد به عمق 4.15 متر و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده است

در مرحله اجراي اسکلت و در حال سربندي داراي سوابق گزارش تخلف بوده که پرونده در 
: کمیسیون ماده صد در حال بررسی می باشد

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري و رو به اتمام می باشد که با توجه به آخرین 
 : نقشه برداري  ارائه شده  و در خواست مالک تخلفات بشرح ذیل اصالح می گردد

 %سطح اشغال مجاز65% ---------- مورد استفاده 84.98 -
اضافه بنا در همکف به سطح 47.93 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 191.72 مترمربع ( هر طبقه  47.93 -
مترمربع )

احداث کنسول غیر مجاز در طبقات اول تا چهارم بسطح 63.20 مترمربع (هر طبقه 15.80  -
 . مترمربع ) که همباد پال کهاي مجاور می باشد

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 219.57 مترمربع  در دو واحد مسکونی که از این -
 . مقدار بسطح 15.80 مترمربع احداث کنسول غیرمجاز به شارع می باشد

اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 37.28 مترمربع که از این مقدار بسطح 27.02 مترمربع  -
. عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد

افزایش تعداد واحد ها از 4 به 10 واحد -
در خصوص پارکینگ هاي تامین شده ،  مالک در زمان پروانه مجاز به اجراي 2 درب بطول  -

 7 متر بوده لیکن در نقشه ها بیش از 7 متر نمایش داده شده
بنا بر این یک باب کسري پارکینگ تزاحمی /درامدي  بدلیل افزایش عرض درب پارکینگ و 
دو باب کسري پارکینگ تزاحمی / درآمدي طبق ضوابط دارند و رعایت 10پارکینگ تا این 

 مرحله می گردد
 . و هرگونه مغایرت در زمان پایانکار متعاقبا قابل بررسی خواهد بود

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

919

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر 83.03 3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/13 1/99/38413 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
نبش 

چهارراه 
شهیدبهشت

  ي

1-1-10377-612-1-5-0 920

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به 
مساحت 75.69 مترمربع در طبقه دوم و قطعه 5 تفکیکی به انضمام پارکینگ به مساحت 
19.30 مترمربع و قطعه یک تفکیکی به انضمام انباري به مساحت 13.73 مترمربع و قطعه 

یک تفکیکی که داراي پروانه به شماره 233 مورخ 1387/04/23 و  پایانکار به شماره 
154593 مورخ 1392/07/03  می باشد  که داراي بالمانع به شماره 178164 مورخ 

1393/2/27 می باشد و متعاقب آن  مالک در سال 1393 مبادرت به تبدیل پارکیگ و انباري 
خود (  19.30 مترمربع پارکبنگ و  13.73 مترمربع انباري )   به یک باب مغازه به مساحت 

.33.03 مترمربع نموده است
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/38179 مورخ 1399/10/29 در 
مورد سال وقوع تخلف ، مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

( سال وقوع تخلف 1393 می باشد.)
..مراتب جهت دستور 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 با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 611,251,200(ششصد و  یازده میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک هزار 
و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 121.28  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 1/99/38429 بدوي بیستون  
چمارسرا 
کوچه انام 
پنجم-انتها
ي اولین 

کوچه سمت 
راست

1-2-10375-34-1-0-0 921

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/400 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  610.22 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 19.1 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 69.71 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 81.18 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 76.4 مترمربع ( هر  -2

طبقه 19.1 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 4.7 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 
21.08 مربع ( هر طبقه 5.27 متر مربع ) رعایت حداقل عرض 1.2 متر پاگرد پله می گردد

کاهش راه پله به بام بسطح 6.08 متر مربع -4
.رعایت پارکینگ می گردد -5

داراي کسري فضاي باز  و کسري فضاي سبز می باشد -6
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

921

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول وسوم هر طبقه به مساحت 4.68 مترمربع، 

اضافه بناي طبقه دوم به مساحت 4.51 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 4.57 
مترمربع، توسعه راه پله به مساحت 3.17 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 232,099,200

(دویست و  سی و  دو میلیون و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.29  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/15 1/99/38433 بدوي گلسار  
انتهاي خ 
104 ك 

نیلوفر بن 
بست اول

1-1-10039-411-1-0-0 92
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 270 مورخ 
97/09/08 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 718.55  

 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 63.05% ---------- مورد استفاده  65.18 -

اضافه بنا در همکف به سطح 4.68 مترمربع -
یک باب انباري در همکف بسطح 9.57 مترمربع نمایش داده شده که بسطح 4.57 مترمربع  -

 . مازاد بر تراکم می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 4.68 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 4.51 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 4.68 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه چهارم با توجه به عدم احتساب راه پله داخلی برابر ضوابط جاري  -

 بسطح 4.61 مترمربع
توسعه راه پله به بام به سطح  3.17 مترمربع -

 . رعایت دو پارکینگ دوبل براي دو واحد مسکونی می گردد -
 . رعایت تعداد و ابعاد درب  پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

92
2

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 212196 مورخ 
1399/10/30 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 چهار ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 49,466,700(چهل و  نه میلیون و  چهارصد و  شصت و  شش 

هزار و  هفتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 159.57  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 1/99/38435 بدوي بلوار 
آستاراخان 

- کوي 
کشاورز 

-کوچه رز 
3 

1-1-10509-41-1-0-0 92
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره پنج 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 میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/11 1/99/38435 بدوي بلوار 
آستاراخان 

- کوي 
کشاورز 

-کوچه رز 
3 

1-1-10509-41-1-0-0 92
3

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 469,340,000(چهارصد و  شصت و  نه میلیون و  سیصد و  چهل هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 75.7  2
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده طبق فروشنامه عادي و با توجه به نقشه برداري ارائه شده بصورت 
یک باب خانه دوبلکس بدون مجوز و در مرحله نازك کاري و با قدمت سال ساخت 1398 با 

.مساحت عرصه 106.39 و مساحت اعیان 235.27 مترمربع در محل موجود می باشد
.به استناد خط پروژه 1 مورخ 1399/07/16  ،فاقد عقب نشینی می باشد

به مساحت 74.47 مترمربع در همکف داخل تراکم و به مساحت 26.60 مترمربع در همکف 
.خارج تراکم می باشد

به مساحت 85.10 مترمربع در طبقات داخل تراکم و به مساحت 49.10 مترمربع در طبقات 
.خارج تراکم می باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/37107 مورخ 1399/08/10  ، 

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ،  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 2/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 403,930,000(چهارصد و  سه میلیون و  نهصد 

و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 52.12  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 1/99/38438 بدوي خ سعدي  
کوچه 

یوسف زاده 
کوچه ششم

1-2-10306-1-1-0-0 92
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره47 مورخ 99/03/25 
به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 228.80 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در 
حد اجراي اسکلت و سقف و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز82.30% ---------- مورد استفاده 98.56 -

اضافه بنا در همکف به سطح 12.60مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  25.20 مترمربع ( هر طبقه 12.60 مترمربع ) -

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 11.28مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.54 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات بسطح 10.78مترمربع
 . رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی  را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم 

.می گردد
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در خصوص اعتراض مالک 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 

فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات و طبقه مازاد  ضمن رد اعتراض، راي بدوي 
مبنی بر جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 2,029,608,000(دو میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  
هشت هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 201.35  3
 

3360000  , 1396 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/11/13 1/99/38449 تجدید 
نظر

شهرك 
شهید 

بهشتی ، 
روبروي 

داروخانه 
حسنی

1-1-10279-1-1-0-0 92
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مرحله اول بشماره 233 مورخ 
1395/12/28 بصورت ساختمان  3 طبقه در 3 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 671.20 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري بوده و قبال` از 

بابت اضافه بنا در همکف بمساحت 27.30 متر مربع داراي رأي کمیسیون بدوي به شماره 
.1/96/21542  مورخ 1396/08/23 و پرونده در واحد تخلفات می باشند

: حالیه طبق نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات مازاد بر راي فوق به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا نسبت به سوابق در همکف بمساحت 0/25 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات  اول تا سوم  بمساحت 81.15 متر مربع (هر طبقه 27.05متر مربع)-2
حذف انباري در زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم  بمساحت 111.50 مربع -3

.که از این مقدار به مساحت 55.53 مترمربع بصورت سقف تراسی ( تهرانی ) می باشد
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-4

بناي مازاد بر تراکم کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن  به بناي مفید در طبقات -5
اول تا سوم به مساحت 8.70 مترمربع ( هر طبقه 2.90 مترمربع .)

(عرض مفید راه پله موجود 1.2متر)
.با توجه به جانمایی پارکینگ ها در نقشه هاي اجرائی  ،  فاقد  کسري پارکینگ می باشد

( الزم به ذکر است که با توجه به حذف پارك حاشیه اي در اجراء ،   درب پارکینگی واقع در 
ضلع جنوب در مجاورت پخ می بایست تا قبل از پایانکار اصالح گردد.)

سطح اشغال مجاز 55% (بدون احتساب راه پله و آسانسور) -سطح اشغال موجود 64.2 
%(بدون احتساب راه پله و آسانسور )

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 25.02 مترمربع ( سایه بان متصل به ساختمان )، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 1.78مترمربع، کاهش سطح راه 

پله و تبدیل آن به بناي مفید جمعاً به مساحت 1.41 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به 
مساحت 13.06 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 6.42 مترمربع، افزایش تعداد 

واحدهاي مسکونی 6 به 8 واحد، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض  مبنی بر دارا بودن پروانه ساختمانی قسمتی از سایه بان از شهرداري و 
رعایت سطح اشغال قانونی و عدم توسعه در سطح و ارتفاع ساختمان، ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 881,604,000
(هشتصد و  هشتاد و  یک میلیون و  ششصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید. نظر اقلیت ( نماینده دادگستري): با توجه به افزایش تعداد واحدهاي مسکونی 
از 6 به 8 و نظر به اینکه مالک از طریق افزایش مساحت سایه بان ها اقدام به تأمین 

پارکینگ نموده که این امر برخالف مدلول پروانه و ضوابط شهرسازي می باشد لذا راي 
بدوي مبنی بر اعاده به مدلول پروانه عیناً تأیید می گردد.

جریمه 53.03  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/13 1/99/38452 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 

زمینهاي 
احمد پناه 
بوستان 13

1-1-10483-32-1-0-0 92
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با توجه به مراتب فوق موضوع دو واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد. ردتخلف 50  0
 

5700000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه مرحله اول بشماره 151 
مورخ 1396/10/18 بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه زیرشیروانی 

(انباري) با زیربناي 1007/33 متر مربع بوده که در مرحله ستون گذاري همکف بدون خالف 
پروانه مرحله دوم به شماره 324966 مورخ 96/11/30 دریافت نموده است. عملیات 

ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 25.02 متر مربع بصورت سایبان متصل به  -1
ساختمان که با پایه هاي فلزي و سقف تیرچه کرومیت اجرا گردیده است

درضمن در زمان پروانه بسطح 11.82 متر مربع سایبان جهت پارکینگ داشته قسمتی از آن 
.نیز بصوئرت بتنی اجرا گردیده است

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 60.6 درصد می 
.باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 7.12 مترمربع ( هر  -2
طبقه 1.78 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 1.05 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 0.36

 مربع ( هر طبقه 0.09 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 13.06 متر مربع -4

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 6.42 متر مربع -5
تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که در صورت تایید سایبان در  -6

ردیف 1 رعایت پارکینگ گردیده در غیر اینصورت داراي 2 واحد کسري پارکینگ خواهد 
.بود

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -7
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده  و دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 229247 مورخ 99/11/20 ثبت دفتر شهرداري مرکز ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث طبقه مازاد (هفتم ، دوبلکس فوقانی 

طبقه ششم ) وبه مساحت 12/80 متر مربع همزمان ساز طبقه پنجم ، راي به اخذ 
جریمه 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,301,969,600(دو میلیارد و  سیصد و 

 یک میلیون و  نهصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 228.37  3
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38462 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار - خ  
169  

1-1-10152-138-1-0-0 92
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان  ساختمان در مرحله نازك کاري  که  داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 359 مورخ 27/12/94 و تمدید پروانه به شماره  36589 مورخ 96/12/22 بصورت 5 

..طبقه  روي پیلوت با زیربناي 1341.35مترمربع در 5 واحد مسکونی می باشد
ازبابت تخلفات در مرحله طبقه همکف و اول و دوم ،  داراي راي کمیسیون تجدید نظر ماده 

.صد به شماره 1/97/26225 مورخ 97/08/01  مبنی بر جریمه  می باشد
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
از بابت تخلفات به شرح زیر در مرحله سفت کاري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد که 

ازبابت آن داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/34889 مورخ 
1399/03/24 و مبنی بر جریمه در همکف و طبقات و همچنین تخریب طبقه مازاد هفتم ( 

.دوبلکس فوقانی طبقه ششم ) می باشد
. بناي مازاد بر تراکم همزمان ساز درهمکف بسطح 0.1 مترمربع-1
  .  بناي مازاد بر تراکم  در طبقه اول بسطح 22.87 مترمربع-2
 . بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم بسطح 46.02 مترمربع-3
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم بسطح 46.02 مترمربع-4
. بناي مازاد بر تراکم در طبقه پنجم بسطح 46.02 مترمربع-5

. احداث طبقه اول  مازاد در طبقه ششم بسطح 258.32 مترمربع -6
. احداث طبقه دوم مازاد در طبقه هفتم بسطح 224.95 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش سطح راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
درطبقات سوم و چهارم و پنجم  هرکدام  بسطح  1.47 مترمربع که جمعا بسطح 4.41 

.مترمربع می باشد
با توجه به تبصره ماده 7 داراي بناي مازاد بر تراکم در همکف و طبقات به مساحت  -9

.240.94 مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد ولیکن با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري 

.پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.حداقل عرض راه پله 1.1 متر رعایت می گردد

سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد و سطح اشغال مورد استفاده زمان صدور 
.پروانه 53.41 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می باشد

الزم به ذکر است که طبقات ششم و هفتم بصورت دوبلکس و در یک واحد مسکونی می 
.باشد

-------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------
الزم به ذکر است که باتوجه به توضیحات فوق الذکر و آخرین راي تجدید نظر کمیسیون ماده 
صد به شماره 1/99/34889 مورخ 1399/03/24 ، طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم 
) داراي راي تخریب می باشد که متقاضی بعد از آن داراي راي دیوان عدالت اداري و مبنی بر 

.ورود شکایت و الزام کمیسیون ماده صد مبنی بر رسیدگی مجدد را دارند
حالیه با توجه به اینکه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد و باتوجه به آخرین نقشه 

  :برداري وضعیت موجود داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
توسعه بناي همزمان ساز طبقه پنجم به مساحت 12.80 مترمربع ( عدم رعایت یک متر  -1

عقب ساز )
احداث طبقه مازاد در طبقه هفتم ( دوبلکس فوقانی طبقه ششم )  به مساحت 215.57  -2

.مترمربع که از این مقدار به مساحت 23.59 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
کاهش مساحت زیر شیروانی به مساحت 5.26 مترمربع . ( در سطح زیر شیروانی خالفی  -3

مشاهده نشده است.)
سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 45 درصد  و سطح اشغال اجرا شده 73.56 درصد می 

.باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
76035 مورخ99/4/31کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون (اصول سه گانه 

) و نظریه شماره 172452 مورخ 99/9/5که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
226/000/000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 45,200,000
(چهل و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   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 51.32  0
 

329063  , 1386 احداث بناي بدون مجوز 1399/11/13 1/99/38466 رسیدگ
ي 

 مجدد

خ عرفان 
نبش 

 ستایش

1-1-10294-508-1-0-0 92
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده بصورت زمین نسقی داراي مبایعه نامه عادي به مساحت عرصه 80 
متر مربع بوده که مشتمل بر دو باب مغازه بدون مجوز بوده که گزارش حاضرمربوط به مغازه 
سمت غرب و نبش کوچه به مساحت 51.32 متر مربع می باشد که قدمت ان به استناد تاریخ 
نصب کنتور برق سال 1386 می باشد. ضمناً داراي سرویس بهداشتی جداساز بسطح حدود 2

 متر مربع داخل پیاده رو می باشد. جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي 
.خط پروژه می باشد. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/2/8 بسطح 9.98 متر مربع از عرصه و اعیان در  ***
تعریض قرار دارد و عالوه بر آن کل سرویس بهداشتی بسطح 2 متر مربع نیز در تعریض می 

.باشد
طی بازدید مجدد و پیرو تصمیم کمیسیون  مورخ 99/10/1 بین 2 مغازه با مصالح بلوکی  ***

.تیغه گذاري شد و سرویس بهداشتی بسطح 2 متر مربع تخریب گردیده است

92
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 37.12 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا پنجم هر طبقه به مساحت 20/69مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید در همکف و طبقات  به مساحت 7/05 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,488,009,600(یک میلیارد و  
چهارصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 147.62  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/13 1/99/38468 بدوي گلسار خ 
184  

1-1-10415-6-1-0-0 92
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه 
ششم داراي پروانه ساختمانی به شماره 119 مورخ 99/04/24 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت و زیرزمین در 5 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 1608.36
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.12 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.85مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 103.45 مترمربع (هر طبقه 20.69 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 5.20  -4

مترمربع (هر طبقه 1.04مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 236.27 مترمربع ( به صورت یک واحد  -5

مسکونی)
باتوجه به نیاز به تامین دو واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی (با متراژ 180 تا 280  -6

.مترمربع)، کال یک واحد کسري پارکینگ دارد
.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده است

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 59.98 درصد و سطح اشغال موجود 65.74 درصد میباشد 
.داراي سوابق شکایت (پالك روبرو) در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

-------------------------------------------------------------
---

به دستور معاونت محترم آیتم طبقه مازاد به سطح 216.62 و راه پله به سطح 19.65 مترمربع 
.جهت تکمیل تحلیل درآمدي موقتا از جدول کاربریها حذف میگردد

92
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,917,331,200(یک میلیارد و  نهصد و  هفده میلیون و  
سیصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 206.34  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/14 1/99/38475 تجدید 
نظر

سعدي ك 
فالحتی بن 

 بست 1

1-2-10326-52-1-0-0 930

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/287 مورخ 98/10/09 با زیر بناي کلی 620.12 مترمربع در 3.5 طبقه و 2 واحد 

مسکونی صادر شده است.عملیات ساختمانی در حد سربندي میباشد.داراي تخلف 
:ساختمانی به شرح زیر میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 6.71 مترمربع -1
افزایش بنا در طبقات 1 الی 3 به سطح 20.13 مترمربع ( هر طبقه 6.71 مترمربع) -2

احداث یک طبقه مازاد به سطح 152.33 مترمربع -3
افزایش بنا در زیر شیروانی به سطح 19.38 مترمربع -5

مازاد بر تراکم به سطح 4.59 مترمربع به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت 5 مترمربع  -6
انباري در زیر شیروانی

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 واحد مسکونی -7
احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت به سطح 3.2 مترمربع -8

رعایت پارکینگ ها و برهاي اصالحی برابر پروانه میگردد. با توجه به افزایش اندازه  درب 3 
.متري به 4 متر داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشد

سطح اشغال زمان پروانه با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 79.88% ------ سطح 
%اشغال اجرایی 85.32

این ملک داراي پرونده تخلف ساختمانی قدیمی بوده که کختومه نگردیده است. در وضع 
.موجود اعیانات قدیمی به کل تخریب شده و اعیانات جدید احداث گردیده است

حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارد.مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 هاي کارشناسی شماره 88391 مورخ 1399.05.15 و شماره 

222302  مورخ 1399.11.12 ارزش سرقفلی مجموعا به مبلغ 258.531.000  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 51,706,200(پنجاه و  یک 
میلیون و  هفتصد و  شش هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 820.86  0
 

80000  , 1373 احداث بناي بدون مجوز 1399/11/12 1/99/38480 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
خیابان 
عرفان

1-1-10293-39-1-0-0 931

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( یک قطعه زمین بمساحت 2048/69 متر مربع (طبق نقشه برداري) مشتمل بر اعیانات 

تجاري مجموعا` با زیربناي 1113/36 متر مربع که قبال` بابت احداث انباري تجاري بمساحت 
265 متر مربع (انبار شماره 1 طبق نقشه ارائه شده ) و دفترکار بمساحت 30 متر مربع 

(قسمتی از انبار شماره 10 طبق نقشه ارائه شده)  داراي رأي کمیسیون طبق صورتجلسه 
.مورخ 1370/09/23 میباشند

حالیه وضع موجود (با عنایت به کاهش مساحت انبار شماره 1 بمیزان 2/50 متر مربع )داراي 
: موارد تخلف بصورت

انبار تجاري شماره 2 در حد شمال بمساحت 112/93 متر مربع-1
انبار تجاري شماره 3 در حد شمال بمساحت 37/98 متر مربع-2
انبار تجاري شماره 4 در حد شمال بمساحت 80/42 متر مربع-3

سرویس بهداشتی در حد شمال بمساحت 12/46 متر مربع-4
ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در حد شرق با زیربناي 203/03 متر مربع  (قسمتی از -5

آن بمساحت 44/37 متر مربع بصورت انبار کاال و قسمتی بصورت دفتر کار (همکف و اول) با 
زیربناي 158/66 متر مربع)

 سایبان بمساحت 24/93 متر مربع بصورت پارکینگ-6
انبار تجاري شماره 10 در حد جنوب بمساحت 43/69 متر مربع به کسر دفتر کار -7

(بمساحت 30 متر مربع)
انباري تجاري شماره 11 در حد غرب بمساحت 241/56 متر مربع-8
انباري تجاري شماره 12 در حد غرب بمساحت 63/86 متر مربع-9

.کسري پارکینگ ندارند
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))

*************
بابت موارد مذکور داراي رأي کمیسیون بدوي بشماره 1/98/34038 مورخ 1398/012/13 

.مبنی بر قلع بنا میباشند
.توضیح اینکه طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستري سال وقوع تخلف 1373 میباشد

*******************************
حالیه طبق نامه ارسالی از دبیرخانه کمیسیون ماده 100 در خصوص تصمیم شماره 

: 1/99/37899 مورخ 1399/10/07 به استحضار میرساند که
متراژ اشاره شده در نظریه تکمیلی کارشناس رسمی دادگستري با وضع موجود مطابقت 

.دارد

931

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي،و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به شماره 220495 مورخ 

99/11/11  راي به اخذ جریمه با ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,079,416,800(یک میلیارد و  هفتاد و  نه میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 116.82  2.75
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/21 1/99/38483 تجدید 
نظر

حسین آباد 
منفرد 

دوست  5 
متري

1-2-10284-27-1-0-0 93
2

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها ، نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها بوده و قابل طرح در کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف  2.75
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي،و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به شماره 220495 مورخ 

99/11/11  راي به اخذ جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
702,172,800(هفتصد و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 92.88  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/257 
مورخ 1398/09/09 بصورت سه  طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی   با زیربناي 
427.95 متر مربع در دو واحد مسکونی (طبقات دوم و سوم دوبلکسی ) صادر شده   عملیا 
ت ساختمانی در حد 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 حدود 23.22متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم  بسطح حدود  69.66 متر مربع (هر طبقه 23.22 متر  -2
مربع )

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم بسطح 116.82 متر مربع-3
 کاهش  بنا در زیرشیروانی  بسطح حدود  21.60 متر مربع-4

 تعداد واحدهاي مسکونی دو واحد افزایش یافته است -5
 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز بسطح 56.5 متر مربع می باشد  -6

%سطح اشغال مجاز 80% سطح اشغال اجرائی 97.04
رعایت پارکینگ میگردد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند مراتب جهت دستور بعدي 

.تقدیم میگردد
الزم به توضییح است ملک فوق قبل از صدور پروانه داراي گزارش  ***************
تخلف ملک بصورت غیابی طی شماره درخواست 339836 در سیستم شهرسازي می باشد 

که بابت خانه و یالئی با زیربناي 180 متر مربع  داراي راي تخریب به شماره 1/98/32060 
مورخ 1398/07/15 مبنی بر تخریب می باشد که خانه ویالئی قدیمی تخریب شده و بناي 

 جدید احداث شده است  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
طی بازدید انجام شده عملیات ساختمانی به اتمام رسیده وساختمان  در  ************

 حال بهره برداري است مراتب جهت به روز رسانی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 69.14 مترمربع و اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم هر طبقه به مساحت 66.22 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 2.81 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 6.64  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 

3,462,177,600(سه میلیارد و  چهارصد و  شصت و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 343.47  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38485 بدوي شهرك  
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمدپناه 

جنب 
بوستان 21

1-1-10493-10-1-0-0 93
3

با توجه به صدور راي جریمه براي سایه بان، موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی 
می گردد.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/85 مورخ  99/4/11 با زیر بناي کل  1016.85 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 8 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بوده که به شرح زیر تقدیم می 
:گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 69.14 مترمربع که از این مقدار بسطح  -1
7.37 متر مربع بصورت سایبان همگن بتنی در محوطه 2 متر حیاط خلوت جهت تامین 

.پارکینگ می باشد
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 81.13درصد می  

.باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 264.88 مترمربع (  -2

هر طبقه 66.22 متر مربع)
توسعه زیر شیروانی بسطح 2.81 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن   -4
به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 6.64 مترمربع ( هر طبقه 1.66 متر مربع 

(
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض درب می باشد -5

در صورت تایید سایبان رعایت پارکینگ می گردد در غیر اینصورت داراي یک واحد  -6
.کسري پارکینگ می باشد

.داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -7
درخواست صدور گواهی عدم خالف را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و به موجب نظریه کارشناس 
رسمی به شماره 203740مورخ 99/10/17ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  به استناد تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث  بناي مسکونی  با ضریب 2/5  

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,722,500,000(دو میلیارد و  هفتصد و  بیست و  
دو میلیون و  پانصد هزار ) 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 330  2.5
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1399/11/13 1/99/38490 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر خ 

 عرفان

1-1-10397-868-1-0-0 93
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 1316 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) در یکواحد 

مسکونی بهمراه بارانداز جهت تأمین پارکینگ -تعداد 2 واحد انباري در محوطه-سرویس 
بهداشتی و آالچیق همچنین محوطه مسقف با قدمت حدود یکسال (تاریخ نصب کنتور برق 

.1396) که بابت احداث آن بالمانعی ارائه نگردیده است
همچنین جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي خط 
پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.****** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 11 

مورخ 1397/11/06 بمساحت حدودا` 582/58 متر مربع در تعریض معبر 12 متري اصالحی 
.قرار دارد

حالیه متقاضی با توجه به تصمیم کمیسیون جهت گزارش و بروزرسانی بحضور تقدیم 
.میگردد

با توجه به پذیرش سایبان وافزایش عرض درب کسري پارکینگ منتفی می گردد 
ضمنا در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد ، نظر به اینکه موضوع 

تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با 
تکلیف قانونی نمی باشد 

ردتخلف 25  2.25
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/25 1/99/38499 بدوي طالقانی 
پارك 

نیکمرام  
یحیایی

1-2-10075-7-1-0-0 93
5

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,221,354,800(دو میلیارد و  دویست و  بیست و  یک میلیون و  

سیصد و  پنجاه و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می گردد 

جریمه 268.83  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/312 مورخ  98/12/23 با زیر بناي کل  996.08 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت 
:کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 51.85 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1
.پروانه 65 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 83.17 درصد می باشد

احداث سایبان همگن بتنی بسطح 6.72 متر مربع جهت تامین 2 باب پارکینگ -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 207.04 مترمربع (  -3

هر طبقه 51.85 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

 به بناي مفید در همکف به سطح 2.03 متر مربع
 کاهش زیر شیروانی بسطح 0.67 متر مربع -5

.داراي انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 1.19 متر مربع می باشد -6
تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که در صورت تایید سایبان  -7

در ردیف 2 گزارش رعایت پارکینگ می گردد در صورت عدم تایید سایبان داراي یک واحد 
.کسري پارکینگ و 2 واحد پارکینگ با تزاحم می باشد

.داراي کسري پارکینگ درآمدي با توجه به افزایش عرض درب می باشد -8
 .داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -9

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

93
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,520,988,000(یک میلیارد و  پانصد و  بیست میلیون و  نهصد و  
هشتاد و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 181.07  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38500 بدوي سعدي -  
پشت 

مجتمع 
آزادگان 

زمین هاي 
فالحتی 
آزادگان 

جنب 
مدرسه

1-2-10346-22-1-0-0 93
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  1/97/441 مورخه   
97/12/25   می باشد که بصورت  4/5  طبقه بازیرشیروانی روي پیلوت   در 8   واحد 

مسکونی بازیربناي
کل  1302/68  مترمربع صادر ویکبار با شماره درخواست 372583 مورخه 98/12/11 تمدید  

گردیده گردیده    عملیات ساختمانی درحد    نازك کاري   است وتا این مرحله برابر نقشه 
 برداري ارائه
 : شده داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  37/94 مترمربع  -1
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح   87/28  مترمربع ( هرطبقه  21/82   -2

 مترمربع )
افزایش بنا ي درحد تراکم درزیرشیروانی بصورت انباري درحد مجاز وراهروبسطح  -3

 . 55/85 مترمربع
همچنین ارتفاع پیلوت 3 متر اجراگردیده است  سطح اشغال مجاز پروانه 60%   مورد 

 .   %استفاده 69/48%  وتراکم طبقات 252%   مورد استفاده 277/94
رعایت پارکینگ وپارك حاشیه اي  میگردد وبسطح 37/94  مترمربع کسري حد نصاب  

 . فضاي باز دارند ( براساس ضوابط زمان پروانه براي هرواحد 20 مترمربع )
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 41/56 متر مربع  و طبقات اول تا 

چهارم هر طبقه 27/82 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 ضریب3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,476,008,000(دو میلیارد و  چهارصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 152.84  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38514 بدوي گلباغ نماز  
-شهرك 

شهید 
بهشتی  
گلستان4

1-1-10071-5-1-0-0 93
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف ششم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 99/04/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1280.75 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 41.56 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 111.28 مترمربع (هر طبقه 27.82 مترمربع) -2
تبدیل تراس آفتابگیر در طبقات به بناي مفید به سطح 83 مترمربع (هر طبقه 20.75  -3

مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 261.70 مترمربع (به صورت 2 واحد  -4

مسکونی)
.تا این مرحله پارکینگ هاي مورد نیاز تامین گردیده است

.رعایت ضوابط درب و جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی است
.با توجه به نقشه هاي زمان صدور پروانه رعایت پارك حاشیه اي الزامی میباشد

.سطح اشغال مجاز پروانه 69.44درصد و سطح اشغال موجود 77.70درصد میباشد
.فضاي باز تامین نگردیده است

.تاکنون سربندي اجرا نشده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
بنا به دستور معاونت حترم فنی جهت انجام محاسبات درآمدي طبقه مازاد حذف و پیش 
آمدگی تبدیلی همانند پروانه تکمیل گردید.(داراي راي تخریب کمیسیون تجدیدنظرماده 

100به  شماره1/99/38908 مورخ 99/12/05  )

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی پنجم با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 6,582,441,600(شش میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  دو 
میلیون و  چهارصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 653.02  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38515 بدوي گلسار 126 
خیابان 10

متري سبز 
وصال

1-1-10473-38-1-0-0 93
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه شماره 1/97/162 مورخ 
1397/06/24 و اصالح پروانه شماره 345062 مورخ 1397/12/25 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 1863/25 متر مربع 

میباشد. عملیات ساختمانی در مرحله آجر چینی می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی 
:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بمساحت 77/37 متر مربع  که سطح اشغال مجاز پروانه 52.95 درصد -1
و سطح اشغال مورد استفاده 70.27 درصد می باشد

اضافه بنا در طبقات  اول الی پنجم جمعاً  بمساحت 480.1 متر مربع ( هر طبقه 96.02 متر -2
مربع) که از این مقدار در هر طبقه بسطح 6.64 متر مربع مربوط به پاسیو به ابعاد 2 در 3 

.بوده که بدلیل عدم رعایت ضوابط پاسیو جز زیر بنا  محاسبه گردیده است
احداث طبقه ششم بمساحت 389.62 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه زیرشیروانی بمساحت 40.03 متر مربع-4
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بمساحت 13/30 متر مربع -5

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 12 واحد -6
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم بمساحت 82/25 متر مربع ( هر  -7

طبقه 16/45 متر مربع)
با توجه به اینکه 6 واحد کمتر از 180 متر مربع و 6 واحد بزرگتر از 180 متر مربع می  -8

باشد لذا نیاز به 18 واحد پارکینگ بوده که 16 واحد تامین گردیده و داراي 2 واحد کسري 
.پارکینگ براي واحد هاي بزرگتر از 180 متر مربع می باشد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -9
.درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح تبدیل غیر مجاز یک واحد آپارتمان مسکونی به مطب پزشکی، با عنایت به 

محتویات پرونده، نوع و متراژ تخلفات صورت یافته طبق گزارش پیوست، به لحاظ 
مغایرت موضوع تخلف با مفاد بند 24 ماده 55 قانون شهرداري  راي به اعاده به وضع 

سابق صادر و اعالم می دارد.   

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

183.94  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/12/16 1/99/38559 بدوي گلسار 101 
جنب دفتر 
  هواپیمایی

1-1-10023-22-1-25-0 93
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک شاکی  : بصورت یک دستگاه آپارتمان درطبقه پنجم که به استناد پروانه و پایان کار 
.صادره ، فاقد خالف و عقب نشینی می باشد

ملک متشاکی :  احتراما مکان ارائه شده  توسط شاکی  ( طبقه پنجم ) برابر سند مالکیت به 
صورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه ششم و هفتم ( دوبلکس )   (  
ملک متشاکی )  بانضمام پارکینگ بوده ،که حالیه بصورت  مجموعه پزشکی   مورداستفاده 
قراردارد.( دکتر سیده سارا موسوي به عنوان مشاور و رواندرمانگر ) ( سمیرا پور میرزائی به 

 عنوان کارشناس تغذیه ) ( دکتر سعید کوهساري به عنوان پوست و مو و زیبایی )
مورد شکایت : سلب آسایش و ایجاد سر و صدا و استفاده غیر مسکونی از آپارتمان مسکونی 

 ( مجموعه پزشکی )
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد 

در خصوص احداث اتاق تاسیسات به مساحت 3.4 مترمربع و احداث آسانسور در هر 
طبقه به مساحت 3.6 مترمربع و احداث  راه پله به بام به مساحت 8.9  مترمربع 

ضرورتی بر قلح احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب  3  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 305,424,000(سیصد و  پنج 

میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.3  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/38576 بدوي خ معلم   
لسانی

1-2-10051-21-1-0-0 940

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 335 مورخ 
79/06/09 و گواهی پایانکار به شماره 173112 مورخ 94/11/25 به صورت 3 طبقه در 6 واحد 

مسکونی بر روي 5 باب مغازه و بالکن تجاري و
بازیربناي 699.49 مترمربع میباشد، حالیه مالک پس از پایانکار با توجه به نقشه برداري  

ارائه شده بر خالف مدلول پروانه و پایانکار صادره داراي تخلفات با قدمت سال 96 و به شرح 
:زیر می باشد

تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري به صورت توسعه مغازه شماره 1به سطح  15/10  -1
 مترمربع

تبدیل مغازه هاي چهارم و پنجم به یک باب مغازه (شماره 4) و تبدیل قسمتی از پیلوت  -2
 به تجاري به صورت توسعه مغازه شماره 4 به سطح 8/83 مترمربع

احداث آسانسور در محوطه همکف به سطح 3/60 مترمربع و طبقات اول تا چهارم به  -3
سطح 14/40 مترمربع با قدمت سال 1396

تبدیل انباري مسکونی موجود در نیم طبقه به تجاري بصورت  توسعه بالکن مغازه شماره  -4
1 به سطح 16/72مترمربع و همچنین توسعه بالکن مغازه شماره 4 به سطح 25/05 مترمربع

احداث اتاق تاسیسات و موتورخانه در همکف به سطح 3/40 مترمربع -5
مالک همچنین با دیوارکشی به طول 4.40 متر از مساحت حیاط (عرصه مشاعی) کاسته و  -6

به محوطه پالك مجاور جنوبی افزوده است. بنا به اظهار مالک هردو پالك متعلق به ایشان 
.بوده و به جهت تسهیل در تردد پالك مجاور جنوبی نسبت به این امر اقدام نموده است

احداث راه پله به بام و اتاقک آسانسور در شیروانی به سطح 8/90 مترمربع -7
.با توجه به توسعه بناي تجاري مشمول دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد-8

کاهش آپارتمان هاي غربی (شماره هاي 7، 9 و 11) جمعا به سطح 7.65 مترمربع به دلیل 
ایجاد فضاي راهروي جلوي آسانسور

در خصوص نامه به شماره ش ر-132213-1399 مورخ 99/07/12 کمیسیون ماده صد به 
استحضار میرساند درصورت اعاده مغازه شماره یک به حالت پایانکار نیاز به تغییر محل راه 

.پله به بالکن میباشد لیکن اعاده توسعه مغازه چهارم نیازمند اعمال تغییر نمیباشد
در خصوص نامه به شماره ش ر-221117-1399 مورخ 99/11/11 کمیسیون ماده صد به 

استحضار میرساند برابر سند مالکیت ارائه شده ملک (به صورت ششدانگ یک قطعه زمین) 
به نام مهران رفیعی فالح آبادي بوده و تاکنون سوابق تفکیک و نقل و انتقال آن در سیستم 

.شهرداري  موجود نمیباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

940

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.میگردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 

از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و نیم طبقه و راه پله ،  با ضریب 2/5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 294,660,000(دویست و  نود و  چهار میلیون و  

ششصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.48  2.5
 

1800000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38577 بدوي سعدي  ك  
ش یوسف 

 زاده

1-2-10313-14-1-0-0 941

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ششدانگ یکباب خانه در حال بهره برداري که براساس سند ارائه  
شده توسط متقاضی بمساحت عرصه 164.5 مترمربع و داراي پروانه ساختمانی شماره 1219 

..مورخ 60/6/23 و داراي بالمانع شماره 1/33/116183 مورخ 90/3/29 میباشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بنا بصورت احداث پارکینگ و 
اتاق خواب روي آن  و راه پله دسترسی به اتاق نموده که برابر نقشه ارائه شده تخلفات بشرح 

: ذیل است
 اضافه بنا در همکف بسطح 29.25 مترمربع بصورت پارکینگ -

 اضافه بنا درنیم طبقه بسطح 29.25 مترمربع بصورت اتاق خواب -
 احداث راه پله دسترسی به اتاق بسطح 6.98 مترمربع -

. رعایت پارکینگ می گردد -
با توجه به اینکه قسمتی از عرصه در زمان احداث بنا  آزادسازي شده در حال حاضر فاقد  -

 . عقب نشینی است
 . مساحت موجود عرصه 155.20 مترمربع است -

.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش شهرداري و مدارك و مستندات 

پرونده و گزارش کارشناس رسمی به شماره 181824 مورخ 99/9/19ثبت دفتر 
شهرداري مرکز ، مبنی بر تغییر کاربري ملک مسکونی به فضاي اموزشی ، با توجه به 
اینکه بناي تبدیلی بر خالف کاربري و در کاربري غیر تجاري دائر گردیده لذا با توجه 
به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به تعطیلی محل کسب راي صادر 

می گردد. 

تعطیل و 
تبدیل به 

کاربري مجاز

180  0
 

1800000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/11/20 1/99/38583 رسیدگ
ي 

 مجدد

رجائی  
 عادلی

1-2-10117-5-1-0-0 94
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراماً ملک فوق داراي سوابق در سیستم شهرسازي بشرح ذیل است
احتراما مکان بازدید شده برابر سند ششدانگ یکبابخانه ویالئی به مساحت عرصه 209 
مترمربع می باشد. از بابت اعیانات به سطح 176 مترمربع داراي گواهی اعیان به شماره 

16903 مورخ 58/04/03 می باشد
این واحد مسکونی توسط مستاجر به عنوان آموزشگاه آزاد ادیبان در حال بهره برداري می .
باشد.داراي 6 واحد کسري پارکینگ آموزشی میباشد.به سطح 1.4 مترمربع در تعریض کوچه 

 8 متري حد شمال قرار دارد
حالیه با توجه به اینکه آقاي مهدي عسگري به عنوان موسس آموزشگاه آزاد داراي مجوز 

فعالیت آموزشی از اداره کل فنی و حرفه اي میباشد متقاضی درخواست تایید کاربري 
 آموزشی این ساختمان براي استفاده

 به عنوان آموزشگاه آزاد  فنی و حرفه اي را نمودند
که بابت آن داراي راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد طی شماره 1/99/38583 مورخ 

1399/11/20 می باشد که اعالم شده با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش 
شهرداري و گزارش کارشناس

رسمی به شماره 181824 مورخ 1399/09/19 ثبت دفتر شهرداري مرکز مبنی بر تغییر  
کاربري ملک مسکونی به فضاي آموزشی با توجه به اینکه بناي تبدیلی برخالف کاربري و در 

 کاربري غیر تجاري دائر گردیده
لذا با توجه به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به تعطیلی محل کسب راي 

 صادر می گردد
که حالیه با توجه به بازدید انجام شده محل کسب جمع  **********************
آوري شده در حال حاضر خالی از سکنه و فاقد فعالیت شغلی می باشد فقط داراي یک عدد 

  تابلوي بنر معمولی بر روي پیشانی سر در
ساختمان تحت عنوان آموزشگاه کامپیو تر  ادیبان می باشد که جمع آوري نشده است 

..مراتب جهت صدور دستور  تقدیم می گردد
طی بازدید مجدد تابلوي بنر روي سر در جمع آوري شد .مراتب جهت  **********

.صدور دستور  تقدیم می گردد

94
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 344,332,800(سیصد و  چهل و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.16  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 1/99/38584 بدوي بلوار   
دیلمان -  

جنب 
شهرك امام 

 علی

1-1-10280-908-1-0-0 94
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( داراي پروانه شماره 1/98/186 مورخ 1398/07/04 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` بمساحت 508/30 متر مربع صادر گردیده که 

.عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف دوم میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف (با احتساب سایه کنسول) و طبقه اول بمساحت 21/96 متر مربع (هر -1
طبقه بمساحت 10/98 متر مربع )

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف و طبقه اول بمساحت 12/20 متر -2
مربع (هر طبقه بمساحت 6/10 متر مربع)

%سطح اشغال مجاز 75/06% - سطح اشغال موجود 82/26
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))
************

حالیه با توجه به تصمیم شماره 1/99/37991 مورخ 1399/10/22 به استحضار میرساند که 
.سایه کنسول موجود در معبر قرار ندارد

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 

476,442,000(چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل و  دو هزار ) ریال 
 تائید و استوار میگردد.

جریمه 29.41  3
 

5400000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/11/20 1/99/38585 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل 

-خیابان 
شمسی پور 

- کوچه 
 ملی شمالی

1-2-10491-1-1-0-0 94
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي ،  مشارالیه را از بابت احداث انباري در زیر شیروانی ،  با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 579,474,000(پانصد و  هفتاد و  نه میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.77  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38585 تجدید 
نظر

میدان 
سرگل 

-خیابان 
شمسی پور 

1-2-10491-1-1-0-0 94
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ساختمان درمرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/415 مورخ 

1397/12/19 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 376.05 مترمربع صادر شده  و از بابت تخلفات به شرح زیر در 

مرحله (( اجراء سقف  طبقه دوم  )) همکف و طبقه اول و دوم داراي سوابق و راي کمیسیون 
 : ماده  صد به شماره 1/98/33185 مورخ 1398/11/30 مبنی بر جریمه می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.01 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.51 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 28.51 مترمربع-3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -4
در همکف و  طبقات به مساحت  4.86 مترمربع .( همکف به مساحت 3.06 مترمربع و طبقات 

اول و دوم در هر طبقه  به مساحت 0.90 مترمربع .)
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

---------------------------------
حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه شده و پیشرفت عملیات ساختمانی ( در مرحله نازك 
:کاري ) با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات جدید و به شرح زیر می باشد

. بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم به مساحت 28.51 مترمربع -1
. احداث یکباب انباري در زیر شیروانی به مساحت   35.77 مترمربع -2

کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید در طبقه سوم به مساحت  -3
. 0.90 مترمربع

.تعداد واحد هاي مسکونی از یک واحد به سه واحد  افزایش یافته است -4
سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه 79.97 درصد و سطح اشغال موجود 100  در صد می 

.باشد
.عرض مفید راه پله 1.10 متر می باشد

. کسري پارکینگ ندارد 
با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می 

گیرد.))
*************************

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر بشماره 1/99/38585 مورخ 1399/11/20 مبنی بر 
.جریمه میباشند

94
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



از  K حالیه متقاضی با توجه به قدمت بناي احداثی (سال 98) درخواست اصالح ضریب
.540000 به 3360000  را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 546,537,600(پانصد و  
چهل و  شش میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 81.33  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/11/21 1/99/38591 تجدید 
نظر

پارك 
نیکمرام - 

کوچه  
نرگس

1-2-10078-36-1-0-0 94
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
((ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 

1/98/251 مورخ 1398/09/04 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 772.8 مترمربع صادر شده و 

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 5.64 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.64  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 5.64  مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 5.64  مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.64  مترمربع-5
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم  به مساحت 41.20 مترمربع (  -6

 هر طبقه 10.30 مترمربع .)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7

در همکف و  طبقات به مساحت 11.93 مترمربع . (  همکف به مساحت 0.49 مترمربع و 
طبقات اول تا چهارم هر طبقه  به مساحت 2.86 متر مربع )

تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به چهار واحد افزایش یافته است ولیکن کسري  
.پارکینگ ندارد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 77.4درصد و سطح اشغال مجاز 77.4 
.درصد و سطح اشغال اجرائی 86.58 درصد می باشد

مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.))
مراتب با توجه به درخواست گواهی عدم خالف بحضور تقدیم میگردد.(صرفا` جهت 

بروزرسانی)

94
5

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 680,400,000(ششصد و  هشتاد میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 56  2.25
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38592 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
خ معلم  
یزدانی

1-2-10084-99-1-0-0 94
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  288 مورخ  94/12/22 بوده که داراي اصالح پروانه 369093 مورخ 98/12/23 با زیر 
بناي کل  462.6 مترمربع در 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات 

ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به 
:شرح زیر می باشد

افزایش بنا در همکف بسطح 11.57 متر مترمربع که  سطح اشغال مجاز زمان پروانه 1-70
.درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 79.77 درصد می باشد

 افزایش بنا در طبقه اول بسطح 11.57 متر مترمربع -2
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی سوم  جمعاً به سطح 32.86 مترمربع ( هر  -3

طبقه 16.43 متر مربع)
کاهش راه پله به بام  بسطح 4.67 متر مربع -4

.رعایت پارکینگ می گردد -5
داراي کسري فضاي باز و  فضاي سبز می باشد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

94
6

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 37,269,120(سی و  هفت میلیون و  دویست و  شصت و 
 نه هزار و  یکصد و  بیست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 110.92  0.1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/21 1/99/38595 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه 31

1-1-10183-1011-1-0-0 94
7

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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,636,588,800(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  شش 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 243.54  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/21 1/99/38595 تجدید 
نظر

پستک 
کوچه 31

1-1-10183-1011-1-0-0 94
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد (طبقه سوم )  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,114,747,200(یک 

میلیارد و  یکصد و  چهارده میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 110.59  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه عادي به مساحت عرصه 144
 متر مربع بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه 146.24 متر مربع می باشد. 
حالیه مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت 3 طبقه روي پیلوت نموده که عملیات 

ساختمانی در مرحله  سفت کاري می باشد. به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:به شرح زیر می باشد

احداث بنا در همکف بسطح 113.58 متر مربع که از این مقدار بسطح 2.99 متر مربع  -1
.سایبان جهت پارکینگ می باشد

احداث بنا در طبقات اول الی سوم هر طبقه 110.59 متر مربع -2
احداث راه پله به بام بسطح 19.7 متر مربع -3

داراي 3 واحد مسکونی بوده که 3 واحد پارکینگ بدون تزاحم  مورد نیاز می باشد که از  -4
3 واحد پارکینگ تامین شده 2 واحد با تزاحم می باشد لذا داراي یک واحد کسري پارکینگ 

.نیز می باشد
سطح اشغال مجاز 70 درصد بوده و مورد استفاده 82.92 درصد می باشد که بسطح 110.92   

.متر مربع داخل تراکم و بسطح 243.54 متر مربع خارج از تراکم می باشد
بصورت 2 طبقه روي پیلوت  R112 ضمناً بر اساس شیت شهر و طرح تفصیلی کاربري ملک 
بوده و طبقه سوم بر خالف کاربري مصوب بسطح 110.59 متر مربع بصورت طبقه مازاد می 

 .باشد. درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 98/12/11 بسطح 7.92 متر مربع از عرصه در تعریض بن  ***

بست 8 متري بوده که از این مقدار بسطح 7.59 متر مربع رعایت عقب نشینی گردیده و 
.بسطح 0.33 متر مربع در تعریض قرار دارد

94
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
217502 مورخ 1399.11.06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ30.052.000.000 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 6,010,400,000(شش میلیارد و  ده میلیون و  چهارصد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 219.51  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/21 1/99/38600 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-43-1-0-0 94
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/21 1/99/38600 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-43-1-0-0 94
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و سقف و دیوارچینی 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/243مورخ 97/08/13 به صورت دو باب مغازه به 

انضمام پارکینگ و بازیربناي 117.60 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

توسعه تجاري درهمکف به سطح76.63 مترمربع و تبدیل دو باب پارکینگ به سطح 50  -1
مترمربع و راهرو یک مترمربع  به تجاري و افزایش واحدهاي تجاري به 5 باب با سطح اشغال 

کامل عرصه
احداث بالکن تجاري به سطح 142.88 مترمربع -2

کسري 5 واحد پارکینگ تجاري -3
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
درخصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح افزایش بنا در همکف 

و طبقات و طبقه مازاد با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسی بشماره 225127 مورخ 
99/11/15مبنی بر تایید استحکام بنا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,808,966,400(چهار 
میلیارد و  هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 477.08  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38607 بدوي گلسار  
 خ100

1-1-10039-61-1-0-0 94
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 204 مورخ 
98/07/13 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی

و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 1462/06 مترمربع می باشد که مالک برخالف   
 ، مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده

عملیات ساختمانی در مرحله اجراي نازك کاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل  می باشد

%سطح اشغال مجاز 61/77% ---------- مورد استفاده  79/66 -
اضافه بنا در همکف به سطح 47/98 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً به سطح 163/45مترمربع ( هر طبقه 32/69  -
مترمربع )

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه  بسطح 13/44 مترمربع و در مجموع 67/20  - 
 مترمربع

احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 187/25مترمربع که بصورت دوبلکس با طبقه  -
.پنجم استفاده میگردد

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباریها در زیرشیروانی بسطح 11/20-
 مترمربع

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به نامه شماره 193718 مورخه 99/10/06 کمیسیون ماده صد متراژموجود در پروانه 

 که در ردیف طبقه ششم ذکر شده فقط بصورت راه پله و آسانسور بوده
که در اجرا مالک اقدام به احداث طبقه ششم بصورت مازاد بر پروانه نموده که مابه التفاوت 

زیربناي آن به کسر راه پله آسانسور ،در گزارش به کمیسیون بصورت طبقه مازاد لحاظ 
.گردیده است

با توجه به نامه شماره 179447 مورخه 99/09/15 کمیسیون ماده صد متراژموجود در پروانه 
که در ردیف طبقه ششم ذکر شده بصورت راه پله و آسانسور بوده که مابه التفاوت آن در 

.محاسبه و گزارش به کمیسیون لحاظ گردیده است

94
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/21 1/99/38618 بدوي بلوار معلم  
- روبروي 

مبل 
بهارستان - 
 میدان مادر

1-2-10243-2-1-0-0 950

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح 
توسعه  تجاري(در طبقه پنج) ، 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 

762,316,800(هفتصد و  شصت و  دو میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  هشتصد) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 56.72  4
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم

مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. ردتخلف 100  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که 
براي آن پروانه تجاري مسکونی  مرحله اول به شماره 1/96/183 مورخ 1396/12/26 به 

صورت 3.5 طبقه در 1 واحد مسکونی به همراه یک باب مغازه بالکن دار و  با زیر بناي کلی  
 .279.65 مترمربع  صادر گردیده است

از بابت تخلفات  بصورت توسعه و تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و طبقات اول تا 
چهارم  داراي سوابق و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/27898 مورخ 

 1397/11/30  و مبنی بر پرداخت جریمه می باشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي توسعه بناي تجاري بصورت احداث طبقه 

.پنجم به مساحت 56.72 مترمربع می باشد
مجموعه کل ساختمان بصورت یک واحد تجاري می باشد و  با توجه به  پرداخت یک واحد 

کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و پرداخت پنج  واحد کسري پارکینگ تجاري 
.در زمان عدم خالف قبلی ، حالییه داراي چهار واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

((  الزم به ذکر است که در زمان صدور پروانه ، داراي نامه معاون محترم حمل و نقل و امور 
زیر بنایی رشت به شماره ش ر - 112768-1396 مورخ 1396/06/07 و تحت عنوان : پالك 

فوق داراي یکواحد تجاري بدون پارکینگ می باشد که با توجه به عرض کم ( حدود 6 متر ) و 
مساحت کم ( حدود 50 متر ) و قرار گرفتن ملک مورد نظر در نزدیکی چهار راه و تقریبا عدم 

قابلیت تامین پارکینگ ، کسري پارکینگ موجود از نظر ترافیکی بالمانع می باشد.))
((  داراي نامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی رشت به شماره ش ر - 1399-203947 

مورخ 1399/10/18  و تحت عنوان : برابر بازدید کارشناسان سازمان آتش نشانی مشاهده شد 
مالک نسبت به احداث یک دستگاه آپارتمان پنج طبقه روي همکف ( کاربري کل بنا بصورت 
تجاري) مبادرت نموده ، علی هذا با عنایت به ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و 

برابر دستور العمل شماره 80/41/118245  مورخ 1388/12/27  صادره از سوي معاونت 
محترم امور  عمرانی استانداري گیالن اجراي دو  راه خروج دور بند شده در ساختمان فوق 
الزامی است که مالک نسبت به اجراء یک راه خروج دوربند شده ، سیستم اعالم حریق ، 

سیستم اطفاء حریق ( هوزریل و اسپرینگلر) و نصب خاموش کننده هاي دستی در ساختمان 
 اقدام نموده است. ))

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

950

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر توسعه بالکن با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 53,616,000(پنجاه و  سه میلیون و  ششصد و  شانزده 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 11.17  4
 

1200000  , 1390 1399/11/25 بالکن در حد مجاز 1/99/38619 بدوي سعدي  
روبروي 
بازارروز 

کوچه نوري

1-2-10026-10-1-6-0 951

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکباب مغازه (باستثناي حق 
سرقفل)بمساحت 44/69 مترمربع و بالکن 9 مترمربع داراي

پروانه و پایان کار .حالیه مالک پس از دریافت پایانکار نسبت به توسعه بناي بالکن مغازه  
 بسطح 11/17 مترمربع با مصالح همگن (بتنی) و قدمت 9 سال

اقدام نموده اند.از توسعه بناي مذکور بسطح 5/90 مترمربع داخل یک سوم و 5/27 مترمربع  
.خارج از یک سوم مجاز بالکن جهت تجاري میباشد

.محاسبه مورد گزارش بدون احتساب حفره راه پله انجام شده است

تقاضاي پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت انجام معامله  را دارند. مراتب جهت صدور  
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث سایبان  بر خالف 
پروانه صادره 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 برابر 

ارزش معامالتی  حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,842,600(دو میلیون و  هشتصد و  
چهل و  دو هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.33  1
 

1220000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38624 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی  

پارك 
نیکمرام 
نیکمرام

1-2-10066-4-1-0-0 95
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  
به شماره 12 به تاریخ 95/05/07 به صورت 2 طبقه روي یک باب مغازه و در 2 واحد مسکونی 
و زیر شیروانی انباري با زیر بناي 425.39 مترمربع می باشد  در مرحله اجراي فنداسیون و 
میلگردگذاري ستونهاي همکف برخالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا در همکف ، بسطح 
29.29 مترمربع نموده و از بابت آن داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي جریمه 

. از کمیسیون ماده صد می باشند و پروانه مرحله دوم دریافت نموده اند
مجددا با توجه به ادامه عملیات در مرحله اجراي اسکلت ، آجرچینی و سربندي داراي 

سوابق گزارش تخلف و راي جریمه از کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن پروانه مرحله 
. سوم دریافت نموده اند

مجددا از بابت افزایش تعداد مغازه ها از یک به دو باب و یک باب کسري پارکینگ داراي راي 
.جریمه بشماره 1/97/28222مورخ 97/11/16 می باشد

 
*********************************************************
*********************************************************

*****************
مجددا با توجه به اتمام عملیات دروضع موجود بدون مجوز اقدام به احداث سایبان بسطح 
2.33 مترمربع جهت تامین پارکینگ بدون مزاحم با پیشروي به سمت حیاط خلوت نموده 

.  اند
از بابت مورد فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد و خالف جدیدي مشاهده 

. نشد
با توجه به اصالح نقشه رعایت 4 باب پارکینگ می گردد و تقاضاي صدور پایانکار را دارند .  

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

95
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
175559مورخ 1399.09.09 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 42.934.600.000 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 8,586,920,000(هشت میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  شش 
میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 323.94  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/11/21 1/99/38625 بدوي حسین اباد 
بلوار معلم 

حسین آباد 
روبروي 

مسجد ثامن 
 االئمه

1-2-10213-1-1-0-0 95
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات مجاز با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,108,433,600(دو میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  چهارصد و  
سی و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 209.17  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/11/21 1/99/38625 بدوي حسین اباد 
بلوار معلم 

حسین آباد 
روبروي 

مسجد ثامن 
 االئمه

1-2-10213-1-1-0-0 95
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 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 434 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  467.46 
مترمربع بوده که برابر راي کمیسیون ماده 5 به 4 طبقه مسکونی در 4 واحد مسکونی  روي 

.  یک باب مغازه با بالکن و زیرزمین  با زیربناي کل 711.06 مترمربع اصالح گردیده است
در مرحله ي اجراي اسکلت و  سربندي و آجرچینی طبقات  و با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي سابقه ي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
سطح اشغال مجاز 80% ---- --------------------- مورد استفاده با احتساب  -

%سایه کنسول  86.78
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 7.78 مترمربع -

 اضافه بنا در همکف به سطح 11.57 مترمربع بصورت سایه کنسول مسکونی -
   حذف پیلوت و پارکینگ  و تبدیل آن به بناي تجاري در همکف  بسطح 35.86 مترمربع -
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بسطح 94.18 مترمربع که از این مقدار بسطح  72.74  -

مترمربع اضافه بنا و بسطح 2.31 مترمربع تبدیل راه پله به تجاري  و بسطح 19.13 مترمربع 
. تبدیل راهرو و انباري مسکونی به تجاري می باشد
  اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 62.72 مترمربع -

 تبدیل کل طبقه دوم از مسکونی  به تجاري بسطح  131.18 مترمربع -
. الزم به توضیح است که همکف و طبقات اول و دوم بصورت یک واحد تجاري می باشد *-*

اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم مسکونی بسطح 188.16مترمربع  (هر طبقه به سطح   -
62.72مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 78.11 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه 7در مجاورت اتاقک آسانسور  بسطح 49.47  -

. مترمربع که با طبقه 6 تشکیل یک واحد را می دهد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین بسطح 0.20 مترمربع و در  -

طبقات دوم تا پنجم بسطح 9.24 مترمربع (هر طبقه 2.31 مترمربع ) ضمنا عرض مجود راه 
. پله در هرطرف طبق نقشه 1تا1.10 متر است

 احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 8.58 مترمربع -
کاهش راه پله به بام به سطح  0.56 مترمربع -

با توجه به احداث رمپ به جاي باالبر در زمان اجرا و  تامین سه باب پارکینگ در زیرزمین  -
.یک باب کسري پارکینگ مسکونی دارند

نیاز به تامین  7 باب پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک باب کسري  -
. پارکینگ تجاري  در زمان پروانه تعداد 6 باب کسري پارکینگ  تجاري دارند

95
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. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

رمپ دسترسی به زیرزمین تاکنون احداث نشده است و اجراي ان طبق نقشه ارائه شده  -
. الزامیست ضمنا پارکینگ ها بعد از اجراي رمپ نیاز به جانمایی عملی دارد

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند
****************************************************

حال برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده طبقات 6 و 7 بدینوسیله 
به استحضار می رساند که در صورت اعاده و کاهش تعداد واحد مسکونی از 4 به 3 واحد ، 

 . کسري پارکینگ مسکونی مرتفع می گردد
.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  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 102,546,000(یکصد و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.33  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38626 بدوي رشت گلسار 
بلوار توحید

 

1-1-10021-76-1-0-0 95
4
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  1/99/199 مورخ 
99/6/2  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل سه واحد مسکونی با 

.زیربناي کل 543.22 مترمربع می باشد
: در مرحله اجراي فنداسیون و ستونگذاري همکف داراي سابقه ي گزارش بشرح ذیل است

*****
(( با توجه به نقشه هاي  معماري موجود با رعایت 2 متر حیاط خلوت و حیاط جلو به عمق 

 حدود 1 متر طول ، داراي اضافه بنا بوده
که ستونهاي همکف همباد با ملک مجاور شمالی (شاکی) اجرا گردیده و داراي اضافه بنا 

.بسطح حدود 6.33 مترمربع تا این مرحله می باشد
%سطح اشغال مجاز 74.50% ------------- سطح اشغال موجود 78.42

. هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود
ضمناً داراي شکایت همسایه مجاور شمالی مبنی بر  احداث بنا خارج از مدلول پروانه و از بین 
بردن نور ساختمان می باشد که طی بررسی پرونده ملک شاکی داراي پروانه 2 طبقه بوده که 

در زمان اجرا 3 طبقه مازاد احداث نموده و بصورت 5 طبقه می باشد و
از حد غرب رعایت 2 متر حیاط خلوت را ننموده و تا انتهاي عرصه اقدام به احداث نموده و  

*بعد از آن پایانکار اخذ نموده است.))
************************

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله میلگردگذاري ستونهاي طبقه دوم می باشد و تا این 
: مرحله داراي مغایرت بشرح ذیل است

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.45مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 12.45مترمربع -

. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -
. هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث 
بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري 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 1,843,875(یک میلیون و  هشتصد و  چهل و  سه هزار و  
هشتصد و  هفتاد و  پنج) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 163.9  0.1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/21 1/99/38628 بدوي مسجد  
هاشمی خ 

13 ابان 
روبروي 

دبستان ش 
صدوقی

1-2-10158-8-1-0-0 95
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
219621 مورخ 1399.11.08 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 10.878.000 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 2,175,600(دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 108.78  0
 

50000  , 1363 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت یک قطعه زمین بمساحت 
: 933/7 متر مربع مشتمل بر

پالك اول از حد جنوب بصورت ساختمان 2 طبقه (همکف و اول) با زیربناي 217/91 متر -1
مربع با قدمت سال 76 (طبق نامه اداره برق بشماره 8211 مورخ 1399/01/31 (ثبت دفتر 

شهرداري))داراي بالمانع شماره 1/33/90465 مورخ 1390/10/27 که وضع موجود بصورت 
آموزشی (دبیرستان دخترانه) مورد بهره برداري قرار میگیرد.(طبق نقشه برداري ارائه شده 

بمساحت عرصه 350/30 متر مربع)
پالك دوم از حد جنوب بصورت یکواحد تجاري فاقد بالکن (با فعالیت ساخت درب و -2

پنجره آلومینیومی ) و با زیربناي 108/78 متر مربع و با قدمت سال 63 (طبق نامه اداره برق 
بشماره 8211 مورخ 1399/01/31 (ثبت دفتر شهرداري)) که بابت احداث آن بالمانعی ارائه 

نگردیده است.(طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 108/78 متر مربع)
پالك حد شمال (شمال شرقی) بصورت ساختمان 4 طبقه بر روي یکباب مغازه بهمراه -3

بالکن بانضمام زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی مجموعا` با زیربناي 685/19 متر مربع داراي 
پروانه شماره 341 مورخ 1392/11/03 و گواهی پایانکار شماره 278474 مورخ 1395/11/12 

میباشند.(طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 228/29 متر مربع)
پالك حد شمال (شمال غربی) بصورت یکبابخانه دوبلکس با زیربناي 163/90 متر مربع با -4
قدمت سال 76 (طبق نامه اداره برق بشماره 8211 مورخ 1399/01/31 (ثبت دفتر شهرداري 

)) که بابت اعیان احداثی مجوزي ارائه نگردیده (طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت 
عرصه 246/39 متر مربع)

توضیح اینکه جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به انعکاس وضع موجود بر روي 
خط پروژه توسط واحد محترم نقشه برداري میباشد.******* طبق خط پروژه ارسالی 

بشماره 13 مورخ 1399/01/25 بمساحت 4/81 متر مربع در تعریض معبر 16 متري حد شرق و 
.پخ دو گذر قرار دارد

ضمنا` بابت بهره برداري از پالك اول حد جنوب بصورت آموزشی مجوز بهره برداري موقت 
.(ماده 42) بشماره 61342 مورخ 1399/04/14 دریافت نموده اند

.حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم دفترخانه در خصوص تفکیک پالك مذکور را دارند
الزم به توضیح است که بند هاي 6-3-4 (طول هیچ یک از قطعه ها نباید از 2 برابر عرض آن 
بیشتر باشد) و 6-3-5 (در تفکیک قطعه مالکیت ، جهت گیري استقرار پالك ، متناسب با 
شرایط اقلیمی شهر رشت در جهت شمال - جنوب یا شمال غربی - جنوب شرقی (حداکثر 
تا میزان 15 درجه) الزامی است.) مربوط به ضوابط تفکیک کتابچه ضوابط و مقررات طرح 

 .تفصیلی رعایت نمیگردد
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.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
********************

توضیح اینکه ساختمان 4 طبقه بر روي یکباب مغازه (موضوع بند 3 ) داراي پروانه و پایانکار 
مذکور که پروانه فوق بر روي همین پالك ثبتی ( بشماره 75/104 ) و با کد نوسازي 

1-6-10158-2-1 صادر گردیده که سند مذکور در زمان پروانه بصورت دفترچه اي همچنین 
فاقد حدود و ابعاد و براساس نقشه برداري ارائه شده بمساحت عرصه 229/16 متر مربع 

.میباشد

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 و طبقه مازاد ( طبقه چهارم) با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 7,723,485,504(هفت میلیارد و  
هفتصد و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد و  چهار) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 215.23  3
 

11961600  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/21 1/99/38629 بدوي معلم -  
چهارراه 
وحدت  

کوچه نوري

1-2-10329-2-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره       507   مورخه      
 97/12/28        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  بازیرشیروانی بصورت انباري و در

واحد مسکونی بازیربناي کل     471/5  مترمربع  صادرگردیده    عملیات ساختمانی  3  
 : درحد  سقف طبقه چهارم است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

   .  افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح   20/78  مترمربع -1
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/64   -2

. مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم در حد طبقات مجاز بسطح 62/34  مترمربع ( هرطبقه 20/78 -3

 .   مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات مجاز بسطح 2/07  مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید   -4

 . مازاد برتراکم ( هرطبقه 0/69  مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه چهارم بسطح  -5

 . 127/4 مترمربع
با توجه به اینکه افزایش عرض درب تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد   براي چهار واحد  -6

 مسکونی رعایت چهار واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردداما کسري یکواحد درآمدي
 .  دارند

ضمنا` سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 80%   مورد استفاده 84/07%   وتراکم  
مجازطبقات  240% مورد استفاده  336/28 %  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف 

 . رادارد
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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سایر سایر 239.19 3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 1/99/38633 استنکا
فی

گلسار جاده 
پستک 21 

19

1-1-10182-21-1-0-0 95
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
(((( ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام اسکلت و سقف و سربندي  که داراي پروانه 

ساختمانی به شماره 1/98/100 مورخ 1398/04/29 و بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(انباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 494.55  مترمربع صادر شده و 

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 0.25 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.25 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 0.25 مترمربع-3

.احداث طبقه اول مازاد در طبقه سوم به مساحت 120.47 مترمربع  -4
احداث طبقه  دوم مازاد در طبقه چهارم به مساحت 115.83 مترمربع که از این مقدار به   -5

.مساحت 36.01 مترمربع آن بصورت تراس روباز می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6

در طبقه اول  به مساحت  1.07 مترمربع و در طبقه دوم به مساحت  1.07 مترمربع
تعداد واحد هاي مسکونی از  دو  واحد به سه واحد افزایش یافته است و با توجه به تامین 4 
باب پارکینگ مسکونی حالیه فاقد  کسري پارکینگ می باشد. و با توجه به افزایش تعداد در 

.سواره رو یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
( الزم به ذکر است که طبقات سوم و چهارم مازاد بصورت یک واحد دوبلکسی تعریف شده 

 است )
سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 75.17 درصد و سطح اشغال مجاز 75.17 

.درصد و سطح اشغال اجرائی 75.31 درصد می باشد
(( الزم به ذکر است که خانه ویالئی قدیمی که داراي راي تخربب ماده صد بوده است حالیه 

تخریب و به جاي آن ساختمان داراي پروانه ساختمانی با شرخ فوق الذکر اجراء شده است.))
مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.))))

(صرفا` جهت بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر سایر 315.14 3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38644 بدوي خ استاد  
معین  بن 
بست دهم

1-1-10124-1361-1-0-0 95
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/78 مورخ 1398/04/15 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 598.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 24.66 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 84.48 مترمربع ( هر طبقه 28.16 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.36 مترمربع -

توسعه زیرشیروانی به سطح 7.85 مترمربع-
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 17.64  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 7.85 مترمربع در بند فوق لحاظ شده و مابه 
.التفاوت به سطح 9.79 مترمربع می باشد

برابر ضوابط و با توجه به حذف پارك حاشیه اي و تغییر جانمایی پارکینگ داراي 1 واحد  -
کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت کمیسیون به صورت 2 واحد کسري 

.پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به نمایش روي نقشه ها 

.رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 71.88% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

86.83%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

**************************************************
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 216104 مورخ 1399/11/05 الزم به 

توضیح است باتوجه به بخشنامه شماره 31 معاونت شهرسازي و معماري به شماره 171046 
مورخ 1398/09/21 چنانچه در هنگام ساخت بنا افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ 
منجر به حذف پارك حاشیه اي مشخص شده در نقشه هاي مبناي صدور پروانه ساختمانی 

گردد ، تعداد پارکینگهاي ایجاد شده ناشی از تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ را به عنوان 
.فضاي پارکینگ تامین شده ، نپذیرفته و عدم رعایت ضوابط را به کمیسیون اعالم می نمایند
در نتیجه ملک فوق به دلیل حذف پارك حاشیه اي و ایجاد درب پارکینگی ، داراي یک واحد 

کسري پارکینگ می باشد. ضمناً اگر کمیسیون محترم با درب پارکینگی احداثی ناشی از 
.حذف پارك حاشیه اي موافقت نمایند کسري پارکینگ منتفی خواهد شد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

95
8
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گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
در خصوص مازاد بر تراکم راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 386,570,000(سیصد و  

هشتاد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 62.35  2
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38647 تجدید 
نظر

قلی پور 
روبروي 

بیمارستان 
پارس کوچه 

نامجو بن 
 بست دوم

1-1-10386-76-1-0-0 95
9

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث ساختمان سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه واحد مسکونی 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 به عمل نیامده و راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، در خصوص 

داخل تراکم راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 99,820,000(نود و  نه میلیون و  هشتصد و  

بیست هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 322  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 5  
ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000(یکصد 

و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر خط عادي  بصورت یک قطعه زمین نسقی بسطح عرصه 115 
مترمربع که بروي آن ساختمان بدون مجوز با زیربناي 402/65 متر مربع در سه طبقه روي 
پیلوت با اسکلت بتنی در حال احداث بوده عملیات ساختمانی در مرحله سربندي  میباشد. 

مطابق نقشه هاي ارائه شده ساختمان بصورت 3 واحد مسکونی در نظر گرفته شده و با توجه 
به تامین 3 پارکینگ و تزاحم دو پارکینگ با همدیگر برابر ضوابط جاري ، مشمول یکواحد 
کسري پارکینگ میگردد. باستناد خط پروژه 12 مورخه 99/06/22 بسطح 6/42 مترمربع از 

اعیان در تعریض کوچه 8 متري حد شرق واقع گردیده . حالیه برابر نامه شماره 77392 
مورخه 99/05/01 دبیرخانه کمیسیون تقاضاي ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد دارند. 

.مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم میگردد
سطح اشغال 83/13 درصد عرصه ---  بناي داخل تراکم 322 مترمربع --- بناي خارج 

تراکم 62/35 مترمربع
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده 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 

1,545,969,600(یک میلیارد و  پانصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد و  شصت و  نه 
هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 153.37  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/25 1/99/38659 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان - 

کوچه  
همتی

1-1-10500-25-1-0-0 960

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 3 به 2/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

560,784,000(پانصد و  شصت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 66.76  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  سفت کاري و فاقد سربندي   
که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/98/112 مورخ 1398/05/10  و  بصورت 3  طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در3   واحد مسکونی و به مساحت کلی 613.19 
مترمربع صادر شده  و حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و 

:به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 16.69 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.69 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 16.69 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 16.69 مترمربع - 4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 153.37 مترمربع -5
.تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال مجاز 76.49 مترمربع و سطح اشغال  موجود 86.02 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

سایر سایر 925.29  0
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38662 استنکا
فی

گلسار- 
خیابان  115

  

1-1-10170-11-1-0-0 961

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248 مترمربع 
و قطعه اول تفکیکی که  از بابت خانه تریپلکس مسکونی  قدیمی داراي داراي بالمانع به 
شماره 1/33/8327 مورخ 1374/06/09 می باشد و  متعاقب آن داراي مجوز تعمیرات به 

 شماره 314259 مورخ 1397/02/11 می باشد
حالیه باتوجه به بازدید میدانی و با توجه به نقشه برداري ارائه شده یک باب واحد تجاري 
تریپلکس با فعالیت شغلی کفش فروشی در محل موجود می باشد که داراي تغییرات در 

:سطح زیربنا  وتغییر کاریري اعیان و به شرح زیر می باشد
. احداث یک باب آسانسور در همکف به مساحت 3.06 مترمربع-1

. احداث موتورخانه و تاسیسات در همکف به مساحت 12.99 مترمربع -2
.احداث آسانسور در طبقه اول به مساحت 2.84 مترمربع -3

. توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 9.78 مترمربع -4
. توسعه بنا در طبقه دوم به مساحت 68.07 مترمربع -5

. احداث آسانسور درطبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع -6
. تبدیل کل اعیان واحد مسکونی تریپلکس به تجاري به مساحت 425.71 مترمربع -7

با توجه به تغییر کاربري اعیان از مسکونی به تجاري و با توجه به محاسبه بنا هاي مفید  -8
.تجاري ، حالیه داراي 16 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.مراتب جهت دستور 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 دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 401,421,600(چهارصد و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار و  
ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 80.09  1.5
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/11/25 1/99/38696 بدوي بلوار قلی 
پور - پشت 

شهرك 
 آزادگان

1-1-10339-12-1-0-0 96
2
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به موقعیت مکانی ملک و با توجه بر عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص احداث طبقه مازاد، راي به پرداخت جریمه با 

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,027,488,000(یک میلیارد و  بیست و  
هفت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 122.32  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/25 1/99/38696 بدوي بلوار قلی 
پور - پشت 

شهرك 
 آزادگان

1-1-10339-12-1-0-0 96
2

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما`مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/99/29 مورخ 

1399/03/06 و  بصورت 2  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 2  واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 434.11  مترمربع صادر شده  و حالیه با توجه به نقشه برداري 

:ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 23.58 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.58 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 23.58 مترمربع-3

احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 122.32 مترمربع ( به کسر راه پله و  -4
 آسانسور )

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -5
مفید درهمکف و طبقات به مساحت 8.73 مترمربع .( همکف به مساحت 3.11 مترمربع و 

طبقات اول و دوم  به مساحت 5.62 مترمربع ( هر طبقه 2.81 مترمربع ))
 کاهش سطح زیرشیروانی به مساحت 17.63 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع  در زیر شیروانی به مساحت 0.62  -7
.مترمربع می باشد

.کسري پارکینگ ندارد 
.ازبابت افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.سطح اشغال مجاز 70.24 درصد و سطح اشغال موجود 84.47 درصد می باشد
مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.))

حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند.(بروزرسانی)
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره چهار از ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 95 متر مربع به پرداخت یک دهم 

ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف به مبلغ  1,235,000(یک میلیون و  دویست 
و  سی و  پنج هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 95  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38698 بدوي فلکه قلی  
پور کوي 
حسینی   
کوچه 47 

جانباز نبش 
کوچه 

فرهنگ

1-1-10900-319-1-0-0 96
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده بصورت یک باب خانه قدیمی برابر سند مفروزي بسطح 118مترمربع 
واقع  که داراي اعیان با قدمت حدود سال1375 با زیر بناي حدود 95 متر مربع بوده  و کالً 

در حد تراکم و با مصالح بنایی می باشد که در خصوص آن مجوزي ارائه نگردید. جهت تعیین 
عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد. درخواست  ارسال پرونده به 

.کمیسیون ماده صد را دارند. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 99/11/4 بسطح 16.23 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 8 

.متري قراردارد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقه اول هر یک به مساحت 10.71 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 215,913,600(دویست و  پانزده میلیون و  نهصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.42  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38704 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
زهره

1-1-10233-5-1-0-0 96
4
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستونهاي طبقه سوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 303 مورخ 99/07/16 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 517.04 مترمربع میباشد، از 
بابت اضافه بنا در همکف و طبقه اول به سطح 21.42 مترمربع و اجراي توده بنا از جنوب به 

صورت برساز داراي سوابق شکایت، راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه در واحد 
.جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

حالیه با پیشرفت عملیات ساختمانی و با توجه به نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه 
.داراي اضافه بنا در طبقات دوم و سوم به سطح 21.42 مترمربع میباشد

ضمنا واحدهاي مسکونی به 3 واحد افزایش یافته که برابر ضوابط تا این مرحله پارکینگ 
.مورد نیاز تامین میگردد

.فضاي باز مورد نیاز تامین نمیگردد
.سطح اشغال مجاز پروانه 80 درصد و سطح اشغال موجود 87.12 درصد میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/10/24 به سطح 0.35 مترمربع در تعریض معبر 8 
.متري میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

96
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سایر سایر 454.55 3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/25 1/99/38712 بدوي فخب بعد از 
خیابان 

بهارستان 
سومین 

ملک

1-1-10632-10-1-0-0 96
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان بدون مجوز در حال احداث و در مرحله اجراي ستون 
هاي طبقه سوم در یک واحد تجاري میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
احداث بناي تجاري درهمکف به سطح 70.70 مترمربع و با ارتفاع 5.40 متر -1

احداث بناي تجاري در طبقات اول تا سوم به سطح 212.10 مترمربع (هر طبقه 70.70  -2
مترمربع)

کنسول غیرمجاز رو به شارع به سطح 21.75 مترمربع (هر طبقه 7.25 مترمربع) -3
.داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -4
.دیوار حریق دور راه پله تاکنون اجرا نگردیده است

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 12 مورخ 99/08/12 از حد شرق متصل به خیابان 24 متري و 

.فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

96
5

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره 173250 مورخ 99/09/05 مبنی بر تایید استحکام بنا 

ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره دو ماده قانون شهرداریها با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی و مبلغ 4,326,336,000(چهار میلیارد و  سیصد و  بیست و  شش میلیون و  

سیصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد.

جریمه 429.2  3
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 1/99/38721 رسیدگ
ي 

 مجدد

گا باغ نماز  
پشت بانک 

  رفاه

1-1-10434-14-1-0-0 96
6

با توجه به محتویات ضمن نقض راي بدوي  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 756,000,000(هفتصد و  پنجاه و  شش 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 225  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه تکمیلی  
شماره 222236 مورخ 99/11/12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14.782.100.000 ریال تعیین و براورد نموده 

است، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,956,420,000(دو میلیارد و  

نهصد و  پنجاه و  شش میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 64.27  0
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/11/25 1/99/38721 رسیدگ
ي 

 مجدد

گا باغ نماز  
پشت بانک 

  رفاه

1-1-10434-14-1-0-0 96
6

با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمی باشد لذا غیر قابل طرح بوده و به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 271.04  0
 

3360000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 369 مورخ 1394/12/27 به صورت 5.5 طبقه در 13 واحد 

مسکونی به همراه زیرزمین با زیر بناي کل 1647.3 مترمربع صادر گردیده است. عملیات 
ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 89.85 مترمربع - 1

تبدیل قسمتی از پیلوت به یک باب مغازه به سطح 64.27 مترمربع - 2
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 251.04 مترمربع ( هر طبقه 62.76  - 3

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 88.31 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 25.55  - 4

مترمربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد )
افزایش تعداد واحدها از 13 به 15 واحد ( طبقه پنجم از 1 واحد به 3 واحد افزایش یافته - 5

است )
.داراي 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -6
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 271.04 متر مربع ( تبصره 7) -7

.زیر شیروانی به سطح 2.44 مترمربع کاهش یافته است
.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است

*********************************************************
*****************

حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 207027 مورخ 1398/11/07 مبنی بر 
: اعالم کسري پارکینگ طبق موارد خواسته شده به تفکیک به شرح ذیل

در صورت اعاده به وضع تجاري ، داراي 8 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد  -1
.کسري پارکینگ تجاري می باشد

.در صورت اعاده به وضع مسکونی ، داراي 7 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2
الزم به توضیح است واحدهاي مربوطه ( همه 15 واحد مذکور ) کمتر از 180 مترمربع می  -3

.باشند و هرکدام نیاز به یک پارکینگ می باشند
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

96
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.50برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 4,180,680,000(چهار میلیارد و  یکصد و  هشتاد میلیون و  ششصد و  هشتاد 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد

جریمه 497.7  2.5
 

3360000  , 1399 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/11/25 1/99/38723 تجدید 
نظر

خیابان معلم 
-جنب پیتزا 

شاین 
-کوچه 
فالحتی 
(صدقی)

1-2-10329-4-1-0-0 96
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 87 مورخ 99/04/12 
به صورت 4طبقه روي پیلوت شامل 8 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 

. 972.70  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سقف و آماده سازي براي سربندي می باشد و با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
% سطح اشغال مجاز 59.01 % ---------- مورد استفاده 89.90 -

اضافه بنا در همکف به سطح 96.46 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  399.92 مترمربع ( هر طبقه 99.98  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 1.28 -

. مترمربع عرض موجود راه پله در هر طرف 1.20متر است
با توجه به تامین 8 باب پارکینگ ، کسري پارکینگ ندارند.در زمان پایانکار پارکینگ ها  -

. جانمایی گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

**********************************************
الزم به توضیح است که قبالً نقشه بردار قسمتی از بناي احداثی را به عنوان پیشرفتگی 
. محاسبه نموده که بر این اساس به کمیسیون ارسال و براي آن راي تخریب صادر گردید

لذا طی بررسی مجدد مشخص گردید که این مقدار پیشرفتگی در داخل عرصه قرار دارد و 
. پیشرفتگی به معبر نمی باشد که بدینوسیله اصالح گردید

حالیه درخواست 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 8 واحد با عنایت به تامین تعداد 
پارکینگ هاي مورد نیاز، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و راي به ابقاء 8 واحد 

مسکونی صادر و اعالم می دارد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/05 1/99/38726 تجدید 
نظر

سعدي 10 
متري 
مرادي

1-2-10346-62-1-0-0 96
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 33.44 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 1.83 مترمربع، با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 

موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض 
راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 

3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,759,161,600(یک میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  نه 
میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 174.52  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/526 مورخ 1397/12/28به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 990.45 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 33.44 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 133.76 مترمربع ( هر طبقه 33.44  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 7.32 متر مربع ( هر طبقه 1.83 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.افزایش تعداد واحدها از 4 به 8 واحد که برابر ضوابط رعایت تعداد پارکینگ گردیده است -
با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می  -

.باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 88.67
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

96
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 36.96 مترمربع، اضافه بناي  طبقات اول تا 

سوم هر یک به مساحت 46.47 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت جمعاً 
به مساحت 6.32 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 1,841,515,200(یک میلیارد و  هشتصد و  
چهل و  یک میلیون و  پانصد و  پانزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 182.69  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/16 1/99/38730 بدوي بلوار دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-205-1-0-0 96
9
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/28 مورخ 1399/03/06 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 629.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 36.96 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 139.41 مترمربع ( هر طبقه 46.47 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 162.76  -
مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 1.58 مترمربع در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.74 متر مربع ( هر طبقه 1.58 

متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین  1.10 تا 1.25 متر متغیر می باشد
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پاکینگ درآمدي می باشد -
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65% ...................... سطح اشغال استفاده شده 87.83

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

96
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول(افزایس سطح) با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 591,284,000(پانصد و  نود و  یک میلیون و  دویست و  
هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 47.28  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 1/99/38740 بدوي 0-0-1-15-10134-1-1  گلسار 188 970
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/325 مورخ  99/7/27 با زیر بناي کل  1217.95 مترمربع در 5 طبقه با انبار زیر 

 .شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول  و میله گرد هاي ستون دوم می باشد.  به استناد 

:نقشه  معماري داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 51.19 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 65.11 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 83.03 درصد می باشد
 .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند 

بازگشت به نامه شماره 208627 مورخ 99/10/23 دبیرخانه کمیسیون ماده صد با توجه  ***
به میله گرد هاي ستون طبقه اول لذا خالف طبقه اول به مساحت 51.19 متر مربع نیز در فرم 

.تحلیل لحاظ می گردد
بازگشت به نامه شماره 229946 دبیرخانه کمیسیون ماده صد مقدار کنسول داخل  ***
عرصه متقاضی و به مساحت 27.55 متر مربع بوده که سطح اشغال بدون در نظر گرفتن 
:متراژ کنسول 73.25 درصد می باشد. لذا تخلفات بصورت تفکیک به شرح زیر می باشد
توسعه در همکف بسطح 51.19 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 27.55 متر مربع  -1

بصورت کنسول همگن بتنی می باشد و مابقی بسطح 23.64 متر مربع می باشد
توسعه در طبقه اول بسطح 51.19 متر مربع بوده که از این مقدار بسطح 27.55 متر مربع  -2

بصورت کنسول همگن بتنی می باشد  و مابقی بسطح 23.64 متر مربع می باشد
ضمنا محل ستون حد جنوب همباد همسایه بوده و فقط کنسول به عمق حدود2.5 متر 

نسبت به ساختمان همسایه با زاویه حدود 45 درجه پیشروي دارد
پیرو راي بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 99/11/29 و بازگشت به نامه تصمیم  ******

کمیسیون ماده صد مورخ 99/12/16 بخشی ازکنسول به مساحت 8.01 متر مربع تخریب شده 
ولذا بسطح 8.01 متر مربع از  مساحت کنسول کم شده است

بر اساس تصمیم کمیسیون مورخ 1400/2/18 با توجه به تخریب قسمتی از کنسول  *****
بسطح 8.01 متر مربع لذا  تخلف ناشی از کنسول به تفکیک در هر طبقه به شرح زیر می 

:باشد
در همکف بسطح 19.54 متر مربع-1

.در طبقه اول بسطح 19.54 متر مربع می باشد-2
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

بر اساس راي مورخ 1400/2/28 کمیسیون تجدید نظر از بابت کنسول محکوم به  ***
 تخریب و مابقی توسعه جریمه نقدي گردیده که با توجه به درخواست

970
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متقاضی جهت پرداخت عوارض مربوط به جریمه نقدي لذا متراژ کنسول جهت اخذ عوارض از 
.جدول کاربري ها حذف گردیده است

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 دو 
(2)  برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و زیر شیروانی حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 592,838,400(پانصد و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و  سی و 
 هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 88.22  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38754 بدوي بلوار  
شهداي 

گمنام جنب 
چهل 

دستگاه  
چشم انداز

1-2-10145-735-1-0-0 971

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 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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(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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/98/14 مورخ 
1398/03/01بصورت  سه  طبقه روي پیلوت (طبقات دوم و سوم دوبلکسی )  با زیربناي 

295.32متر مربع در دو  واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 بسطح15.72 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات  اول  الی سوم بسطح 47.16 متر مربع (هر طبقه 15.72 متر مربع ) -2
 اضافه بنا در زیر شیروانی  بسطح حدود  25.34 متر مربع -3

تعداد واحدهاي مسکونی  یک واحد افزایش یافته است (از دو واحد برابر پروانه صادره به  -4
سه واحد ) تعداد یک واحد کسري پارکینگ پارکینگ دارند

 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز می باشد -5 
الزم به توضییح است در قسمتی از حیاط خلوت مشاعی رعایت 2 مترحیاط خلوت  نشده 
است  که در این قسمت پنجره مشرف به پالك همسایه ندارند و در اجرا  فاصله  لبه پنجره 

اجرا شده  تا پالك مجاور دو متر می باشد
(سطح اشغال مجاز 75.27% سطح اشغال اجرایی 85.84% ) درخواست گواهی عدم خالف    

.را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد

971

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره چهار از ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 33.5 متر مربع به پرداخت یک دهم 

ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف به مبلغ  2,345,000(دو میلیون و  سیصد و  
چهل و  پنج هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33.5  0.1
 

700000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38761 بدوي اسناد معین 
کوچه 16

1-1-10438-33-1-0-0 97
2

با عنایت به موقعیت مکانی ملک و با توجه بر عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص دیوارگذاري، راي به پرداخت جریمه با ضریب 

0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,488,000(چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 8.8  0.5
 

1020000  , 1398 دیوار گذاري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین نسقی محصور به 
سطح 483 مترمربع مشتمل بر انبار به سطح 33.50 مترمربع میباشد. از بابت اعیان احداثی 

.با قدمت سال 92 و دیوارگذاري به طول 8.80 متر با قدمت سال 98 مجوزي ارائه نگردید
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 99/11/15 به سطح 0.1 مترمربع از حد غرب در تعریض 
.بن بست 6 متري میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

97
2

سایر 263.95 3560000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38763 بدوي چمارسرا  
شهید 

رجائی هفتم

1-2-10384-7-1-0-0 97
3
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/22 مورخ  99/3/3 با زیر بناي کل  723.07 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت 
و سربندي می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام 

:به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 16.25مترمربع که از این مقدار بصورت  -1
.5.75 متر مربع بصورت سایبان همگن بتنی جهت تامین پارکینگ مازاد بر نیاز می باشد
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 67.78 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 77.25  

.درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 31.5 مترمربع ( هر  -2

طبقه 10.5 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 177.82 متر مربع در طبقه چهارم -3

تبدیل پیش آمدگی آفتابگیر در طبقات اول الی سوم به بناي مفید جمعاً بسطح 33.96  -4
متر مربع

کاهش زیرشیروانی بسطح 27.95 متر مربع -5
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع در همکف بسطح4.42 متر مربع -6

رعایت فضاي سبز می گردد. فضاي باز رعایت نمی گردد -7 
تعداد واحد از 5 واحد به 4 واحد تقلیل یافته که رعایت پارکینگ می گردد -8

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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در خصوص اعتراض 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 ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل 
جریمه از ضریب  3 به 2/25برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  

1,639,083,600(یک میلیارد و  ششصد و  سی و  نه میلیون و  هشتاد و  سه هزار و  
ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 216.81  2.25
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/11/27 1/99/38765 تجدید 
نظر

گلسار 104 
 گلسار
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي  با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  به شرح احداث طبقه مازاد (پنجم ) ، 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 1,597,680,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  
هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 158.5  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/27 1/99/38765 تجدید 
نظر

گلسار 104 
 گلسار

1-1-10039-152-1-0-0 97
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  435 مورخ  93/12/28  و اصالح پروانه به شماره 325849 مورخ 98/12/17 با زیر 
بناي کل  663.33 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر شیروانی و در 4 واحد مسکونی صادر 
گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراسی ستون طبقه پنجم می باشد.  به استناد 

:نقشه برداري ارائه شده، تا این مرحله داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 29.82 مترمربع ،  سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 63.34 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 84.69 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 159.64 مترمربع (  -2

هر طبقه 39.91 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 158.5 متر مربع در  طبقه پنجم که با طبقه چهارم بصورت  -3

.یک واحد دوبلکسی می باشد
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4

به بناي مفید در همکف به سطح 5.47 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 
21.88 مترمربع ( هر طبقه 5.47 متر مربع )

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -5
.رعایت پارکینگ می گردد

.با توجه به شیت هاي آزمایشگاه بتن سال وقوع تخلف 1398 می باشد
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، 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 2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

323,144,000(سیصد و  بیست و  سه میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 52.12  2
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/28 1/99/38766 تجدید 
نظر

خ سعدي  
کوچه 

یوسف زاده 
کوچه ششم

1-2-10306-1-1-0-0 97
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره47 مورخ 99/03/25 
به صورت 2 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 228.80 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در 
حد اجراي اسکلت و سقف و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده 

:داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز82.30% ---------- مورد استفاده 98.56 -

اضافه بنا در همکف به سطح 12.60مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول و دوم  جمعاً به سطح  25.20 مترمربع ( هر طبقه 12.60 مترمربع ) -

 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 11.28مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 3.54 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات بسطح 10.78مترمربع
 . رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه، 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه از ضریب 2 به 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان، مستنداً به تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه 
به مبلغ 3,713,500(سه میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  پانصد) ریال صادر و  

نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 10.61  0.5
 

700000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38768 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

اسماعیل 
آباد  مدرسه 
حاج اصغر 

 نیا

1-1-10546-72-1-0-0 97
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی، در خصوص یک باب کسري پارکینگ ، 
با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 1 برابر ارزش معامالتی ، مستنداً به تبصره 
پنج ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  77,500,000(هفتاد 

و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و 
اعالم می گردد . 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمانی در حال احداث و در مرحله نازك کاري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 59 مورخ 93/05/25 و گواهی عدم خالف به شماره 

183098 مورخ 97/09/03 به صورت 2 طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی و با زیربناي 
.255.44 متر مربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به انباري به سطح 15.61
.مترمربع (با قدمت سال 98) و متعاقب آن حذف یکی از پارکینگ ها  نموده است

بر این اساس داراي مازاد بر تراکم ناشی از افزایش سطح انباري بیش از پنج مترمربع در 
.همکف به سطح 10.61 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف 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 

به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا 
ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 102,546,000(یکصد و  دو میلیون و 
 پانصد و  چهل و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 6.33  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38769 تجدید 
نظر

رشت گلسار 
بلوار توحید

 

1-1-10021-76-1-0-0 97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی  1/99/199 مورخ 
99/6/2  بصورت 3 طبقه روي پیلوت و انباري در زیرشیروانی شامل سه واحد مسکونی با 

.زیربناي کل 543.22 مترمربع می باشد
: در مرحله اجراي فنداسیون و ستونگذاري همکف داراي سابقه ي گزارش بشرح ذیل است

*****
(( با توجه به نقشه هاي  معماري موجود با رعایت 2 متر حیاط خلوت و حیاط جلو به عمق 

 حدود 1 متر طول ، داراي اضافه بنا بوده
که ستونهاي همکف همباد با ملک مجاور شمالی (شاکی) اجرا گردیده و داراي اضافه بنا 

.بسطح حدود 6.33 مترمربع تا این مرحله می باشد
%سطح اشغال مجاز 74.50% ------------- سطح اشغال موجود 78.42

. هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود
ضمناً داراي شکایت همسایه مجاور شمالی مبنی بر  احداث بنا خارج از مدلول پروانه و از بین 
بردن نور ساختمان می باشد که طی بررسی پرونده ملک شاکی داراي پروانه 2 طبقه بوده که 

در زمان اجرا 3 طبقه مازاد احداث نموده و بصورت 5 طبقه می باشد و
از حد غرب رعایت 2 متر حیاط خلوت را ننموده و تا انتهاي عرصه اقدام به احداث نموده و  

*بعد از آن پایانکار اخذ نموده است.))
************************

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله میلگردگذاري ستونهاي طبقه دوم می باشد و تا این 
: مرحله داراي مغایرت بشرح ذیل است

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 12.45مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 12.45مترمربع -

. تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد -
. هرگونه مغایرت در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

تقاضاي صدور گواهی عدم خالف را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 5,625,000(پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

112500  , 1379 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/27 1/99/38770 بدوي بلوار 
ولیعصر 
خیابان 
عرفان 

باالکویخ 
 کوچه بهار

1-1-10397-2720-1-0-0 97
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 76/26مترمربع 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 225588مورخ 99/11/16و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

857,925(هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  نهصد و  بیست و  پنج) ریال محکوم و 
اعالم میدارددر 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 76.26  0.1
 

112500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یکباب خانه ویالئی قدیمی نسقی داراي عرصه بمساحت 192.74 متر مربع 
(طبق نقشه برداري ارائه شده  ) و اعیان یکدست ساز بمساحت حدود 76.26 متر مربع که 
بابت اعیان احداثی مجوزي ارائه ننمودند  جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به 
تهیه خط پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می 

 گردد
برابر فیش برق ارائه شده تاریخ نصب کنتور برق 1379/09/15 می  ***************
باشد به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1399/10/10 ملک فوق بمساحت 30.76 متر مربع 
در تعریض کوچه 8متري حد جنوب و کوچه  8 متري حد غرب و پخ دو گذر قرار دارد کل 
بناي احداثی داخل تراکم می باشد تعداد یک واحد کسري پارکینگ دارند مراتب جهت 

 دستور بعدي  تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,193,673,600(یک میلیارد و  یکصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد 

و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 118.42  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 1/99/38771 بدوي بلواردیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-96-1-0-0 97
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  431   مورخه   
94/12/27 و  تمدید پروانه شماره 326823  مورخه 96/12/28 وپروانه اصالحی بشماره 

 347379 مورخه
می باشد که بصورت  4  طبقه روي پیلوت   در4    واحد مسکونی بازیربناي کل     97/12/27
757/5  مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد نازك کاري   است وتا این مرحله 

 برابر نقشه
 < برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح  19/68  مترمربع  -1
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات بسطح   78/72مترمربع ( هرطبقه   19/68مترمربع  -2

( 
تبدیل راهرودرزیرشیروانی به انباري بیش از 5 مترمربع مازاددبرتراکم بسطح 8/37   -3

 . مترمربع
کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 11/65 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -4

 . مازاد برتراکم ( هرطبقه 2/33 مترمربع ) وعرض موجود راه پله 1/1 متر می باشد
در حد شرق با توجه به طول بر بیش از 16 متر ملزم به نصب سه درب 3 متري بوده که  -5
مالک آنرا رعایت ننموده  که درصورت اصالح آن تاثیري در رعایت تعداد پارکینگهاي مورد 

نیاز نخواهد
داشت اما از آنجاییکه برابر نقشه پیوست مالک براي دو واحد مسکونی 4 واحد پارکینگ  

پیش بینی نموده کسري عوارضی درآمدي یکواحد پارکینگ خواهد داشت . همچنین پارك 
حاشیه اي در

 حد جنوب رعایت گردیده است 
باتوجه به افزایش بناي مذکور کسري 19/68مترمربع حد نصاب فضاي باز  وهمچنین در  - 6

 . زیرشیروانی بسطح 3/21  مترمربع کاهش بنا دارند
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 70%   مورد استفاده 79/85 % وتراکم مجاز 280%   مورد 

 . %  استفاده 319/42
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر تبدیل همکف 
به تجاري  به مساحت 65.06 مترمربع، به منظور بررسی تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول 
نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-221791 مورخ 99/11/12 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 292،770،000 
ریال دارد و این نظریه مصون از تعرض و ایراد باقی مانده، به استناد تبصره 4 ماده صد 

از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
58,554,000(پنجاه و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید. ضمناً با توجه اینکه مساحت 19.99 مترمربع ( مسقف نمودن حیاط 

خلوت ) جزیی از مغازه می باشد موجبی براي صدور جریمه مجدد ندارد.

جریمه 85.05  0
 

455625  , 1386
 , 1387

تبدیل غیر مجاز 1399/12/05 1/99/38778 بدوي گلسار 124  
بهار 9

1-1-10395-8-1-0-0 980

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 103,824,000(یکصد و  

سه میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51.2  2
 

1200000  , 1386
 , 1387

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی به ش/ماره 439 مورخ /
86/07/15 می باشد که  به صورت3 طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 

  250/80 مترمربع  صادرگردیده
 : وتاکنون تمدید نگردیده وگواهی عدم خالف دریافت ننموده و در خصوص

اضافه بنا درهمکف به سطح 35/90 مترمربع  داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات  
ساختمانی میباشدکه برابر صورتجلسه تجدید نظر مورخه 86/12/6 کمیسیون ماده صد 

. محکوم به پرداخت جریمه گردیده
: متعاقب آن مجددا` درخصوص

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 106/23 مترمربع (هر طبقه 35/41 مترمربع) داراي 
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشدکه برابر صورتجلسه تجدید نظر 

مورخه 87/8/23 کمیسیون
 . ماده صد محکوم به پرداخت جریمه گردیده 

 : حال با عنایت به ارائه نقشه برداري وضع موجود
مالک اقدام به مسقف نمودن محوطه حیاط خلوت وافزایش بنا در همکف بسطح 32/79  -1

مترمربع با مصالح همگن را نموده که از مقدار فوق بسطح 12/8 مترمربع مابه التفاوت  
 افزایش بناي همزمان ساز ومابقی بسطح 19/99 مترمربع

بناي تبدیلی  را نموده که براساس سوابق ثبت درسیستم درسال 1386 بعنوان آرایشگاه 
 . زنانه داراي گزارش خالف  می باشد

مابه التفاوت افزایش بناي همزمان ساز در طبقات اول الی سوم بسطح 38/4 مترمربع (  -2
 هرطبقه 12/8 مترمربع )

 . تبدیل همکف به تجاري ( نانوایی ) بسطح 65/06  مترمربع -3
براساس ضوابط زمان صدور پروانه براي سه واحد مسکونی رعایت دو واحد پارکینگ گردیده 

و براساس ضوابط قدیم براي هر سه باب مغازه نیاز به دو واحد پارکینگ بود که مغازه فوق 
 .   فاقد کسري  پارکینگ  می باشد

ضمنا` بصورت غیابی برابر درخواست شماره 321650  مورخه 99/9/15 گزارش خالف گردیده 
.است حالیه درخواست پرداخت خالف آنرادارد مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

980

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی بدون مجوز شهرداري، 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 وصول نظریه کارشناسی که 
تحت شماره ش ر-228635 مورخ 99/11/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 735,600(هفتصد و  سی و  پنج هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم 
می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري 

مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 91.95  0.1
 

80000  , 1371 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/11/29 1/99/38779 بدوي گلسار -  
پستک 
جنب 

مسجد 
المهدي   بر 

 دوم

1-1-10555-54-1-0-0 981

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
نسقی به سطح حدودا 155.77 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث 

یک باب خانه ویالیی به سطح 91.95 مترمربع کال در حد تراکم و با قدمت سال 71 نموده 
.است

.عرض 2 متر حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده است
***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/10/02 به سطح 18.17 مترمربع از عرصه و اعیان 

.در تعریض معبر 8 متري واقع گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 25.59 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 118.02 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً 
به مساحت 14.1 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 

منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 
وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-220376 مورخ 99/11/09 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 2,363,558,400(دو میلیارد و  
سیصد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 234.48  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 1/99/38780 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی خ 
  24 متري

1-1-10470-5-1-0-0 98
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/135 مورخ 1397/06/11 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 442.54 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 25.59 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 76.77 مترمربع ( هر طبقه 25.59 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم به صورت دوبلکس طبقه سوم ) به سطح 118.02 -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 2.58 مترمربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 11.52 متر مربع ( هر طبقه 3.84 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد 
.زیرشیروانی به سطح 12.54 مترمربع کاهش یافته است 

.رعایت پارکینگ گردیده است 
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف  68.68% ...................... سطح اشغال استفاده شده 
86.26%

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 1,621,166,400(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  یک 

میلیون و  یکصد و  شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 160.83  3
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/12/02 1/99/38784 بدوي گلسار-سه 
راه 

گالیل-به 
سمن 

پستک-بعد
از 

تاالر-داخل 
نبوت 42

1-1-10402-7-1-0-0 98
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه مرحله اول به شماره 162 مورخ 1395/12/28 به صورت 3/5 طبقه در 2 واحد

مسکونی  با انباردر زیرشیروانی با زیر بناي کل 1018/75مترمربع با رعایت 2 متر حیاط  
خلوت ازحد شمال  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اسکلت  وسقف آخر
بوده وشروع عملیات آن در سال 95 اعالم گردیده وتاکنون گواهی عدم خالف دریافت  

 ننموده وپروانه فاقد اعتبار است وبا عنایت به نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک
 : تا این مرحله بر خالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف بسطح 5/94  مترمربع -1
کاهش سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح 19/36  مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -2

 .مازاد برتراکم . ( هرطبقه 4/84 مترمربع )
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه اول بسطح 5/94  مترمربع -3

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه سوم بسطح 73/59  مترمربع -4
افزایش بنا در زیرشیروانی با راه پله وراهرو   بسطح 68/97  مترمربع که سطح فوق  -5

  بصورت مازاد بر تراکم می باشد
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد که رعایت دو واحد پارکینگ میگردد  -6

 و کسري یک پارکینگ مسکونی دارند  ( توضیح اینکه فاقد دیوارچینی بوده وتعداد
 . دقیق واحد ها ومساحت انباریها  پس از اجراي دیوارچینی قابل اصالح می باشد )

الزم به ذکر است که درهرطبقه بسطح 14 مترمربع در مجموع  طبقه همکف الی طبقه سوم  
بسطح 56  مترمربع  تغییر جانمایی بدلیل افزایش عرض حیاط خلوت درحد شمال از

 .متر به 3/44 متر می باشد 2 
همچنین رعایت ارتفاع پیلوت درهنگام اخذ گواهی پایانکار الزامی خواهد بود ضمنا` در طبقه  

  %دوم بسطح 2/78  مترمربع کاهش بنا دارند . سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60
مورد استفاده به کسر راه پله برابر ضوابط زمان پروانه 62/82% و تراکم طبقات همراه با تراکم 

 تشویقی تجمیعی 160%  مورد استفاده به کسر راه پله 201/97 %  ورعایت
فضاي باز گردیده .حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد . مراتب جهت دستور  

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 36.3 مترمربع ( شامل سایه بان به مساحت 

13.97 مترمربع )، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 25.01 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 4.95 مترمربع، تبدیل آفتابگیر 
به بناي مفید به مساحت 60.48 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 12.83 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 2,163,168,000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  سه میلیون و  
یکصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص افزایش 
تعداد واحدهاي مسکونی از شش به هشت واحد مسکونی ضرورتی بر قلع احراز نمی 

گردد و راي به ابقاء هشت واحد مسکونی صادر و اعالم می دارد.

جریمه 214.6  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38785 بدوي پارك  
نیکمرام  
نسترن

1-2-10076-7-1-0-0 98
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/73 مورخ  98/4/9 با زیر بناي کل  1082.31 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 

می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، مالک بر خالف مدلول پروانه  اقدام به افزایش 
:بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 36.3 مترمربع  که از این مقدار بسطح  -1
.13.97 متر مربع سایبان همگن بتنی جهت تامین پارکینگ می باشد

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 65.91 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 80.34  
.درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 100.04 مترمربع ( هر  -2
طبقه 25.01 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3
به بناي مفید در همکف به سطح 2.43 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 

2.52 مترمربع ( هر طبقه 0.63 متر مربع )
تبدیل پیش آمدگی آفتابگیر جمعاً بسطح 60.48 متر مربع به بناي مفید در طبقات اول  -4

الی چهارم
کاهش زیر شیروانی بسطح 1.01 متر مربع -5

احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 12.83 متر مربع -6
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -7

.تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -8
.در صورت عدم تایید سایبان در ردیف 1 کسري پارکینگ نخواهد داشت -9

داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض درب در حد شمال و 2  -10
.واحد کسري پارکینگ درامدي بدلیل افزایش عرض و تعداد درب در حد جنوب می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 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 مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,696,587,200(دو میلیارد و  ششصد و  نود و  شش میلیون و  

پانصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 268.74  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38786 بدوي خ 155 
  گلسار

1-1-10160-14-1-0-0 98
5

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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/240 مورخ 1398/08/29 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1325.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 32.38 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 36.4 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 120.56 مترمربع ( هر طبقه 30.14 مترمربع  -
(

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقه اول به سطح 1.59 مترمربع -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 31.4 مترمربع (  -

هر طبقه 7.85 مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.24 متر مربع
 توسعه زیرشیروانی به سطح 12.29 مترمربع -

با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی به سطح 42.46  -
مترمربع داراي مازاد تراکم بوده که به سطح 12.29 مترمربع در بند فوق لحاظ شده و مابه 

.التفاوت به سطح 30.17 مترمربع می باشد
با توجه به احداث یک عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف به سطح 1.71 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

با توجه به اینکه شامل 5 واحد مسکونی بوده و مساحت واحد بیشتر از 180 مترمربع می 
باشد لذا هر واحد به 2 پارکینگ نیاز دارد و جمعا 10 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد که با 

: توجه به تامین 9 پارکینگ حالیه

.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -
.راه پله به بام به سطح 5.79 مترمربع کاهش یافته است

حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 
.ها رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60.1% ...................... سطح اشغال استفاده شده 74.39
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

با عنایت به موقعیت مکانی ملک و با توجه بر عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه و همچنین 
احداث طبقه مازاد، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,924,611,200(دو میلیارد و  نهصد و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  یازده هزار 
و  دویست) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 290.14  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/28 1/99/38796 بدوي خ استاد  
معین  بن 
بست دهم

1-1-10124-1361-1-0-0 98
6

باتوجه به مورد قبول واقع شدن درب پارکینگ ، موضوع کسري پارکینگ منتفی می 
شود.

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/78 مورخ 1398/04/15 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 598.2 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 24.66 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 84.48 مترمربع ( هر طبقه 28.16 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 163.36 مترمربع -

توسعه زیرشیروانی به سطح 7.85 مترمربع-
با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 17.64  -

مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد که به سطح 7.85 مترمربع در بند فوق لحاظ شده و مابه 
.التفاوت به سطح 9.79 مترمربع می باشد

برابر ضوابط و با توجه به حذف پارك حاشیه اي و تغییر جانمایی پارکینگ داراي 1 واحد  -
کسري پارکینگ می باشد که در صورت موافقت کمیسیون به صورت 2 واحد کسري 

.پارکینگ تزاحمی جهت محاسبات درآمدي می باشد
حد نصاب فضاي باز رعایت نشده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به نمایش روي نقشه ها 

.رعایت شده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 71.88% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

86.83%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

**************************************************
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 216104 مورخ 1399/11/05 الزم به 

توضیح است باتوجه به بخشنامه شماره 31 معاونت شهرسازي و معماري به شماره 171046 
مورخ 1398/09/21 چنانچه در هنگام ساخت بنا افزایش تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ 
منجر به حذف پارك حاشیه اي مشخص شده در نقشه هاي مبناي صدور پروانه ساختمانی 

گردد ، تعداد پارکینگهاي ایجاد شده ناشی از تعداد یا عرض در ورودي پارکینگ را به عنوان 
.فضاي پارکینگ تامین شده ، نپذیرفته و عدم رعایت ضوابط را به کمیسیون اعالم می نمایند
در نتیجه ملک فوق به دلیل حذف پارك حاشیه اي و ایجاد درب پارکینگی ، داراي یک واحد 

کسري پارکینگ می باشد. ضمناً اگر کمیسیون محترم با درب پارکینگی احداثی ناشی از 
.حذف پارك حاشیه اي موافقت نمایند کسري پارکینگ منتفی خواهد شد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

98
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )
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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/02 1/99/38801 اصالح
ي 

بدوي

انتهاي  
شهرك 
بهشتی 

  بوستان 19

1-1-10489-5-1-0-0 98
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,191,630,400(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  یک میلیون و  ششصد 
و  سی هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 316.63  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 

زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 884.13 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 55.80 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 246.92 مترمربع (هر طبقه 61.73 مترمربع) -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.44  -3

مترمربع (هر طبقه 0.61 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.41 مترمربع -4

.افزایش واحدها از 6 به 8 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد -5
به سطح 1.06مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -6

زیرشیروانی دارد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.49درصد و سطح اشغال موجود 83.15 درصد میباشد 
پارکینگهاي شماره 4 و 8 در تزاحم با یکدیگرند.بر این اساس مشمول عوارض درآمدي یک 

.واحد کسري پارکینگ میشود
.فضاي باز مورد نیاز تامین نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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  

سه(3) برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل راه پله به بناي 
مفید، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 714,470,400(هفتصد و  چهارده میلیون و  

چهارصد و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.88  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/12/05 1/99/38803 بدوي گلسار  
خیابان122 
کوچه 10 

متري گلها

1-1-10426-24-1-0-0 98
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 538 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر 

 .بناي کل 622.74 مترمربع صادر گردیده است
:الزم به توضیح است از بابت تخلفات ساختمانی به شرح ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 6.07 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 56 مترمربع ( هر طبقه 14 مترمربع ) -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 1.33 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 7.48 متر مربع ( هر طبقه 

1.87 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.راه پله به بام به سطح 2.22 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه از خارج تراکم ( تبصره 7 ) استفاده ننمودند
حد نصاب فضاي باز رعایت شده ولی حد نصاب فضاي سبز با توجه به عدم نمایش روي نقشه 

.ها رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز با احتساب سایبان در همکف 63.09% ............................ سطح اشغال 

%استفاده شده 66.12
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 

.1399/12/05 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي می باشد
*********************************************************

*****
.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,877,723,400(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  
هفتصد و  بیست و  سه هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 196.67  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38804 رسیدگ
ي 

 مجدد

پستک   ك  
چهاردهم

1-1-10124-2037-1-0-0 98
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سربندي و دیوارچینی 
داراي پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 
زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 654.78 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا درهمکف به سطح 45.94 مترمربع (که از این مقدار 16.31 مترمربع احداث  -1

سایبان در حیاط خلوت جهت تامین پارکینگ مازاد بر نیاز میباشد.)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.87 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 88.89 مترمربع (هر طبقه 29.63 مترمربع)-3
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 33.69 مترمربع (هر  -4

طبقه 11.23مترمربع)
احداث دو طبقه مازاد (طبقه چهارم و پنجم) در 2 واحد مسکونی به سطح 347.80  -5

 مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 18.22مترمربع -6

به سطح 9.06 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -7
زیرشیروانی

.سطح اشغال مجاز پروانه 70.66درصد و سطح اشغال موجود 85.18 درصد میباشد 
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
با توجه به افزایش طول درب پارکینگ مشمول عوارض درآمدي یک واحد کسري پارکینگ 

.میباشد
قبال پالك ثبتی مجاور به اشتباه با همین کد نوسازي (1-1-10124-2037-1) داراي سوابق و 

.پرونده در کمیسیون ماده صد بوده که نیاز به اصالح آن میباشد
در پاسخ به تصمیم کمیسیون به شماره نامه ش ر-230885-1399 مورخ 99/11/23 
درخصوص بررسی وجود ساختمانهاي 5 طبقه در کوچه مزبور و کوچه هاي مجاور به 

:استحضار میرساند ساختمانهاي موردنظر به شرح ذیل میباشد
داراي پروانه به شماره 285 مورخ 87/05/10 و پایانکار به شماره 107010  1-1-10114-49-1

مورخ 90/09/12
داراي پروانه به شماره 409 مورخ 91/09/21 و پایانکار به شماره 163404  1-1-10114-50-1

مورخ 93/01/06
داراي پروانه به شماره 459 مورخ 94/12/27 و پایانکار به شماره  1-1-10438-32-1
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347629 مورخ 98/08/21
داراي پروانه به شماره 611 مورخ 91/12/24 و راي کمیسیون همعرض  1-1-10189-42-1

مبنی بر جریمه مورخ 95/12/07و پرونده مختومه
داراي پروانه به شماره 165 مورخ 91/05/05 و پایانکار به شماره 209800  1-1-10189-41-1

مورخ 95/05/06

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,641,400,000(سه میلیارد و  ششصد و  چهل و  یک 
میلیون و  چهارصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 361.25  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 1/99/38806 تجدید 
نظر

علی اباد   
محمدي

1-2-10209-12-1-0-0 990

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سربندي داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/221 مورخ  بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 
زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1176.90مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 

:نقشه هاي ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 71.45 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 285.80 مترمربع (هر طبقه 71.45 مترمربع)- 2
به سطح 4 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -3

زیرشیروانی
.کسري پارکینگ ندارد

به دلیل تزاحم پارکینگها و افزایش طول درب هاي پارکینگ مشمول عوارض درآمدي دو 
.واحد پارکینگ میباشد

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.80 درصد و سطح اشغال موجود 83.43 درصد میباشد 
.داراي کسري فضاي باز میباشد

.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب دو(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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/17 1/99/38808 بدوي گلسار خ  
126  

1-1-10518-5-1-0-0 991

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 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 405 مورخ 92/12/19
 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  457.80 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و 3 واحد در حال بهره برداریست
از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و راي 

 . جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده داراي افزایش واحد نسبت به پروانه از 3 به 4 می باشد و یک 

  . باب کسري پارکینگ دارد
 . مراتب با توجه به درخواست متقاضی جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/29 1/99/38810 بدوي انتهاي خ  
104  

1-1-10058-544-1-0-0 99
2

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 230564 مورخ 99/11/21 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 8,029,800(هشت میلیون و  بیست و  نه هزار و  هشتصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 44.61  0.1
 

1800000  , 1399 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  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی محصور مشتمل بر یکباب خانه ویالئی که بدون 
مجوز و خالفساز با قدمت سال جاري در حال احداث است  عملیات ساختمانی به اتمام 

رسیده است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 199.23 متر مربع و اعیان 
بمساحت 44.61 متر مربع می باشد جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط 
پروژه و انعکاس ملک بر روي آن می باشد  درخواست مجوز حفاري  جهت نصب انشعاب برق 

 را دارند مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/08/11 ملک فوق بر کوچه 12  ************

متري فاقد عقب نشینی است و کل بناي احداثی داخل تراکم می باشد تعداد یک واحد 
 کسري پارکینگ دارد مراتب جهت صدور دستور بعدي تقدیم می گردد

99
2

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ راي بدوي عیناً تایید می گردد. ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/29 1/99/38813 تجدید 
نظر

فلکه جهاد 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-2-10454-3-1-0-0 99
3

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 19.34 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به 

مساحت 23.02 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 119.35 مترمربع، تبدیل 
راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 5.79 مترمربع 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  3  به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
1,763,027,000(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  سه میلیون و  بیست و  هفت هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 213.54  2.5
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/135 مورخ 1398/06/05 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 552.07 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 19.34 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 5.74 مترمربع  -
سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد )

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 69.06 مترمربع ( هر طبقه 23.02 مترمربع ) -
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 119.35  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

سوم جمعاً به سطح 5.79 متر مربع ( هر طبقه 1.93 متر مربع )
ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.20 متر تا 1.30 متر متغیر می 

.باشد
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد به دلیل احداث طبقه مازاد -

در صورت ابقاي سایبان فاقد کسري پارکینگ می باشد در غیراینصورت داراي یک واحد  -
 کسري پارکینگ می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70.16% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

88.17%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

99
3

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث انباري در حیاط 
خلوت، باتوجه به عدم وجود شاکی خصوصی، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 

2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 54,360,000(پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.12  3
 

1000000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38816 تجدید 
نظر

گلسار یاس  
بن بست 
پور مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 99
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه اصداري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به 

مبلغ 70,800,000(هفتاد میلیون و  هشتصد هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 23.6  3
 

1000000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38816 تجدید 
نظر

گلسار یاس  
بن بست 
پور مقدم

1-1-10218-6-1-0-0 99
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري دو واحد 
پارکینگ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

100,000,000(یکصد میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 50  2
 

1000000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی  ساختمان در مرحله اتمام کار و بهره برداري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 609 مورخ87/10/28 که بصورت 2 طبقه به انضمام زیرشیروانی ( 

مسکونی ) بر روي پیلوت در 5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 562.80 مترمربع صادر شده 
. است

از بابت تخلفات در همکف و طبقات و تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه کامل و احداث طبقه 
مازاد دیگر برروي آن داراي سوابق گزارش کارشناسی قبلی و متعاقب آن آراي کمیسیون 

ماده صد ( بدوي و تجدید نظر) مبتی بر جریمه درهمکف و طبقات و همچنین  تخریب طبقه 
:4 و به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت12.30 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات به مساحت 47.80 مترمربع -2 

تبدیل زیرشیروانی به مساحت109.50  مترمربع به یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح  -3
تفصیلی به مساحت 175  مترمربع که از این مقدار به مساحت46.55 مترمربع مابه 

التفاوت1/2و به مساحت 65.50 مترمربع مازاد بر آن می باشد
 یک طبقه دیگر مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی به مساحت 148.90 مترمربع -4 

 ادامه راه پله و آسانسور به پشت بام به مساحت16.40 مترمربع  -5
 تغییر اسکلت بتنی به فلزي -6

=============================
========

از بابت موارد فوق الذکر داراي سوابق بوده که با توجه به گواهی واحد خالف ، متقاضی ازبابت 
.جریمه در همکف و طبقات به استثناء طبقه چهارم داراي سوابق و پرداخت جریمه می باشد

الزم به ذکر است که با توجه به نامه دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
9709970902800678 مورخ 1397/02/02 حکم به ورود شکایت و ضمن نقض راي کمیسیون 

.الزام همان کمیسیون به رسیدگی مجدد را صادر و اعالم می دارد
حالیه با توجه به بازدید مجدد میدانی و ارائه نقشه برداري وضعیت موجود داراي مابه 

:التفاوت و به شرح زیر می باشد
. احداث 6 باب انباري در حیاط خلوت به مساحت 18.12 مترمربع -
  . اضافه بناي همزمان ساز در همکف  به مساحت 10.12 مترمربع -

کاهش بنا در طبقات اول و دوم و سوم به مساحت 4.23 مترمربع .( هر طبقه 1.41 مترمربع  -
(. 

. اضافه بناي همزمان ساز راه پله و آسانسور آخر به مساحت 1.66 مترمربع -
 داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در همکف  بسطح 1.71 مترمربع -

99
4
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داراي کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید درطبقات 1-3 هر طبقه بسطح   -
  3.37 مترمربع بمساحت 10.11 مترمربع

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -
/..مراتب جهت صدور عدم خالفی و دستورمقتضی  تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و نیم طبقه هر یک به مساحت 29.25 مترمربع، احداث راه پله به مساحت 

6.98 مترمربع  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  2.25 

برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  265,194,000(دویست و  شصت و  
پنج میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 65.48  2.25
 

1800000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/29 1/99/38817 تجدید 
نظر

سعدي  ك  
ش یوسف 

 زاده

1-2-10313-14-1-0-0 99
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ششدانگ یکباب خانه در حال بهره برداري که براساس سند ارائه  
شده توسط متقاضی بمساحت عرصه 164.5 مترمربع و داراي پروانه ساختمانی شماره 1219 

..مورخ 60/6/23 و داراي بالمانع شماره 1/33/116183 مورخ 90/3/29 میباشد
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز اقدام به توسعه بنا بصورت احداث پارکینگ و 
اتاق خواب روي آن  و راه پله دسترسی به اتاق نموده که برابر نقشه ارائه شده تخلفات بشرح 

: ذیل است
 اضافه بنا در همکف بسطح 29.25 مترمربع بصورت پارکینگ -

 اضافه بنا درنیم طبقه بسطح 29.25 مترمربع بصورت اتاق خواب -
 احداث راه پله دسترسی به اتاق بسطح 6.98 مترمربع -

. رعایت پارکینگ می گردد -
با توجه به اینکه قسمتی از عرصه در زمان احداث بنا  آزادسازي شده در حال حاضر فاقد  -

 . عقب نشینی است
 . مساحت موجود عرصه 155.20 مترمربع است -

.مراتب جهت دستور مقتضی تقدیم میگردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مازاد بر 
مدلول پروانه، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

232,099,200(دویست و  سی و  دو میلیون و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 26.29  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38819 تجدید 
نظر

گلسار  
انتهاي خ 
104 ك 

نیلوفر بن 
بست اول

1-1-10039-411-1-0-0 99
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 270 مورخ 
97/09/08 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 718.55  

 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 
عملیات ساختمانی در حد سفتکاریست و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت 

:هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 63.05% ---------- مورد استفاده  65.18 -

اضافه بنا در همکف به سطح 4.68 مترمربع -
یک باب انباري در همکف بسطح 9.57 مترمربع نمایش داده شده که بسطح 4.57 مترمربع  -

 . مازاد بر تراکم می باشد
 اضافه بنا در طبقه اول  بسطح 4.68 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 4.51 مترمربع -

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 4.68 مترمربع -
کاهش بنا در طبقه چهارم با توجه به عدم احتساب راه پله داخلی برابر ضوابط جاري  -

 بسطح 4.61 مترمربع
توسعه راه پله به بام به سطح  3.17 مترمربع -

 . رعایت دو پارکینگ دوبل براي دو واحد مسکونی می گردد -
 . رعایت تعداد و ابعاد درب  پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

99
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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 دو قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  

سی و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/02 1/99/38821 بدوي بلوار معلم  
روبروي 
  ویالنچ

1-2-10224-41-1-0-0 99
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 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 مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 3,996,528,000(سه میلیارد و  نهصد و  نود و  شش میلیون و  
پانصد و  بیست و  هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 487.37  2.5
 

3360000  , 1399 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/12/02 1/99/38821 بدوي بلوار معلم  
روبروي 
  ویالنچ

1-2-10224-41-1-0-0 99
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/181 مورخ 98/07/03 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5

 واحد مسکونی و بازیربناي 1521.41مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 10.86 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 11.90 مترمربع (هر طبقه 2.38 مترمربع)-2

به سطح 16.23 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -3
در همکف

تغییر جانمایی در همکف به سطح 31.67 مترمربع -4
تغییر جانمایی در طبقات اول تا پنجم به سطح 158.35مترمربع (هر طبقه 31.67  -5

مترمربع)
مالک همچنین ضمن تعبیه باالبر اختصاصی از آپارتمان طبقه پنجم به فضاي بام (مسطح)  -6
و احداث راهروي مسقف و سرویس بهداشتی در بام اقدام به تبدیل آن به تراس اختصاصی 
نموده است.بر این اساس تراس روباز اختصاصی به سطح 226.69 مترمربع، طبقه ششم و 

.مازاد بر طبقات مجاز محسوب میشود
ضمنا با توجه به موضوع تراس داراي  تغییر جانمایی به سطح 31.67 مترمربع و دو واحد  -7

.کسري پارکینگ مسکونی میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 69.85 درصد و سطح اشغال موجود 70.52درصد میباشد 

داراي سوابق شکایت همسایه در خصوص عدم رعایت عقب نشینی بوده که در این خصوص 
*** نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 99/10/22 به سطح حدود 0.30 مترمربع از حد غرب 
.در تعریض کوچه 6 متري میباشد

.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده است
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

99
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت تخلف تراکم اعطایی با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

440,664,000(چهارصد و  چهل میلیون و  ششصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 131.15  1
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/20 1/99/38822 بدوي استادسرا 
بلوار معلم  
ملکوتیان

1-2-10055-16-1-0-0 99
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره  498 مورخ 
94/12/27 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 7  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي 838.95  مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 

 ، 60درصد و خارج از تراکم و بدون رعایت عقب سازي اقدام به احداث نموده
در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و  نماسازي داراي سوابق گزارش تخلف بشرح ذیل می 

: باشد
تا این مرحله با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
%سطح اشغال مجاز59.47% ---------- مورد استفاده 81.62 -

اضافه بنا در همکف به سطح44.19 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  175.41مترمربع ( هر طبقه 58.47 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه 4 بسطح  82.37 مترمربع که از این مقدار بسطح 23.90 مترمربع عدم -

. رعایت عقب سازي در این طبقه می باشد
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 5 بسطح 215.47 مترمربع -

توسعه ي بنا در زیرشیروانی بسطح 13.32 مترمربع ضمنا بسطح 7.32 مترمربع بناي مازاد  -
. بر تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجازانباري در زیرشیروانی دارد

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 1.59 مترمربع -
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی  از 7 به 5 واحد که ملزم به تامین پارکینگ دوبل می  -

. باشد و طبق نقشه رعایت 5 پارکینگ دوبل می گردد
با توجه به کاهش تعداد و افزایش عرض درب پارکینگی و تامین پارك حاشیه اي ، تعداد 2  -

. باب کسري پارکینگ تزاحمی /درآمدي دارد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

************************************************
از بابت گزارش فوق براي همکف و طبقات اول تا چهارم داراي راي بدوي جریمه و براي طبقه 

5  و مازاد انباري در زیرشیروانی راي بدوي تخریب دارد که پس از آن منتج به صدور راي 
 تجدید نظر به شماره 1/99/37282 مورخ 1399/08/19  مبنی بر پرداخت جریمه گردید
که حال با توجه به پرداخت کلیه موارد درآمدي تا این مرحله با توجه به اینکه در زمان 

گزارش پرونده به کمسیون ماده 100 میزان مساحت تبصره 7 بسطح 131.15 مترمربع (تراکم 
تشویقی زمان صدور پروانه) قید نگردیده بود برابر وضع موجود که خالف جدیدي  مشاهده 

نگردیده است و  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و واحد ها  در حال بهره برداریست

99
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حالیه بنا به اعتراض مالک مبنی بر طوالنی شدن پروسه بررسی و مختومه نمودن پرونده 
جهت صدور گواهی عدم خالف و همچنین اشتباه صورت گرفته توسط شهرداري منطقه  که 

منتج به ضرر و زیان مالک گردیده است و همچنین توسط کارشناس منطقه گواهی عدم 
خالف به شماره 347970 در سال 1397 در سیستم شهرداري و همچنین شماره اتوماسیون 
249669 مورخ 1399/12/16  ثبت گردیده است 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 اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 180,252,000(یکصد و  هشتاد میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار 
)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 16.69  2
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/03 1/99/38824 بدوي رشتیان 
شهید 
رجایی  

سحرخیز- 
بن میالد

1-2-10132-13-1-0-0 99
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/248 مورخ 1399/06/25 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 631.94 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و سقف طبقه همکف بوده و تا این مرحله و به استناد نقشه هاي معماري ارائه 
:شده داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 15.11 مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 1.58 مترمربع -

%سطح اشغال مجاز در همکف 70.61% ........................... سطح اشغال استفاده شده 78.33
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا ي مسکونی در همکف و طبقات ، 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 2.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 345,189,600(سیصد و  
چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 45.66  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38828 بدوي بلوار   
دیلمان 

  احمد آباد

1-1-10459-26-1-0-0 1000

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمات احداثی داراي پروانه به شماره 38 مورخ  95/07/10  با 
 .زیر بناي کل 477.95 متر مربع در 3 واحد مسکونی می باشد

ضمناً متقاضی  مالک اعیان بوده و مالک عرصه شخص دیگري بوده و پروانه بر اساس سند  
ششدانگ اعیان صادر و به استناد نامه به شماره ش ر-15140-1394 مورخ 94/02/13 

 ،مدیریت حقوقی
قراردادها و امالك شهرداري وبا عنایت به اینکه ششدانگ عرصه آن متعلق به شخص 

دیگري بوده صادر گردیده است و برابر درخواست شماره 489728  مورخه 99/5/2 داراي 
.شکایت ثبت درسیستم از سوي مالک عرصه می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري می باشد  و به استناد نقشه برداري 
 :ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

افزایش بناي مازاد برسطح اشغال در همکف به سطح 8.9 مترمربع که از مقدار فوق بسطح  -1
.5.93 مترمربع  بصورت سایبان واستفاده بصورت پارکینگ با مصالح همگن می باشد
سطح اشغال مجاز 68.16 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 69.95 درصد می باشد

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقات به سطح  8.91 مترمربع ( هرطبقه 2.97 مترمربع ) - 2
 

 . افزایش بنا بصورت احداث 3 باب انباري درزیرشیروانی وراهرو بسطح 11.88 مترمربع -3
کاهش سطح راه پله درهمکف بسطح 2.02 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید مازاد  -4

 . برتراکم
کاهش سطح راه پله درطبقات وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 13.95   -5

 مترمربع ( هرطبقه 4.65 مترمربع )
رعایت پارکینگ میگردد

.ضمنا تخلفات صورت گرفته در حد 5 درصد زیر بناي مجاز می باشد
.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد

1000

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 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 مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 59,673,600(پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  
ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.84  1.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/03 1/99/38832 بدوي هاشمی -   
بعثت چهارم

1-2-10347-35-1-0-0 1001

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/341 مورخ 1399/08/05 به صورت 4.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 678.75 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت و سقف طبقه همکف بوده و تا این مرحله برابر نقشه هاي معماري ارائه شده 

:داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 11.14 مترمربع -

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 0.7 متر مربع

سطح اشغال مجاز همکف با احتساب سایبان 65% ......................سطح اشغال استفاده شده 
70.41%

.سایر موارد تخلف در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 احداث طبقه مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,939,593,600(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  نه میلیون و  پانصد 

و  نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 192.42  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38833 بدوي بلوار نماز   
نبش کوچه 
فنی و حرفه 

اي

1-1-10436-107-1-0-0 100
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده  ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/88 مورخ 98/4/19 بصورت چهار طبقه مسکونی  بر روي دو باب مغازه داراي بالکن با 

 .نضمام  زیرزمین یا پنج طبقه روي پیلوت با زیربناي 1194.67 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله پایان اسکلت میباشد.از بابت اضافه بنا در  زیر زمین به سطح 
45.3 متر مربع و همکف به سطح 17.79 مترمربع و طبقات 2 تا 5 به سطح 71.16 مترمربع 

.داراي سوابق و راي کمیسیون ماده 100 میباشد
.حالیه مجددا داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل میباشد

احداث یک طبقه مازاد به سطح 192.94 مترمربع -1
با توجه به اینکه طبقات برابر نقشه ارائه شده به صورت 2 واحد مسکونی  (طبقه 2 یک واحد 
با زیر بناي کمتر از 180 مترمربع و طبقات 3 و 4 و 5 و 6 به صورت یک واحد با راه پله داخلی 

که تاکنون اجراء نگردیده با زیر بناي بیش از 180 مترمربع )میباشد
فعال فاقد کسري پارکینگ میباشد لیکن بررسی تعداد کسري پارکینگ ها پس از اجراي راه 

.پله داخلی قابل اعالم است
 %سطح اشغال مجاز همکف 75% ..................... سطح اشغال استفاده شده 82.23

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/12/02 مبنی بر پراخت 
.جریمه نقدي می باشد

********************************************************
سایر موارد تخلف پس از دیوارچینی و ارائه نقشه برداري از سوي مالک متعاقباً قابل بررسی 

.خواهد بود
حالیه متقاضی درخواست فک پلمب را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

100
2

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  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/04 1/99/38840 بدوي خ معلم، 
میدان 

سرگل ، به 
سمت 16 

متري تنها ، 
کوچه 6

1-2-10272-3-1-0-0 100
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2/5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,089,180,000(یک میلیارد و  هشتاد و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 80.68  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38840 بدوي خ معلم، 
میدان 

سرگل ، به 
سمت 16 مت

1-2-10272-3-1-0-0 100
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/34مورخ 
1399/09/24 بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در  زیر شیروانی با زیربناي 

375.05 متر مربع در دو واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي ستون 
طبقه سوم  است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 

 60% تا این مرحله  بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح حدود 20.17 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  20.17 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  2.17متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  20.17 متر مربع-4

 تعداد واحد هاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است -5
 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز   می باشد -6

درب پارکینگ نصب نشده است رعایت پارکینگ می گردد الزم به توضییح است در قسمتی 
از حیاط خلوت بطول 3.10 متر عرض دو متر حیاط خلوت رعایت نسده است و در این قسمت 

راه پله احداث شده است  و برابر پالن ارائه شده در این قسمت پنجره مشرف به پالك 
همسایه ندارد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال 

.اجرائی 86.66%  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد
 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 مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 992,796,000(نهصد و  نود و  دو میلیون و  هفتصد و  نود و  شش 
هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 118.19  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 1/99/38841 بدوي علی اباد   
بن بست 6 

متري

1-2-10086-19-1-0-0 100
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/99/292 مورخ 1399/07/12 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
زیربناي 746/44 متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه 

.دوم میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 36/13  متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 82/06 متر مربع ( هر طبقه 41/03 متر مربع)-2

توضیح اینکه درخصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد 
.واحد ها متعاقبا` اظهار نظر میگردد

%سطح اشغال مجاز 65/08% - سطح اشغال موجود 81/03
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

100
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 891,972,000(هشتصد و  نود و  یک میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 55.06  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/03 1/99/38844 بدوي دیلمان 
شهرك امام 

  علی

1-1-10280-527-1-0-0 100
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 262  مورخ 
1399/07/01 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3  واحد مسکونی کالً با زیر بناي  617.55 
مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت بتنی و اجراي سقف دوم 
می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

:باشد
% سطح اشغال مجاز70 % ---------- مورد استفاده 81.21 -

اضافه بنا در همکف به سطح  11.52 مترمربع که از این مقدار بسطح 0.77 مترمربع کاهش  -
سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید می باشد ((حذف سایه کنسول جهت تامین 

پارکینگ و تبدیل آن به بناي مفید داشته است.))
اضافه بنا در طبقه اول بسطح21.77  مترمربع  که از این مقدار بسطح 0.77 مترمربع کاهش  -

سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح21.77  مترمربع  که از این مقدار بسطح 0.77 مترمربع  -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید می باشد
الزم به ذکر است برابر نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده که در مرحله اجراي سقف دوم 
بوده و نقشه ها تا این مرحله گزارش و تایید می گردد و هرگونه کسري پارکینگ و یا تایید 

آن و همچنین افزایش یا کاهش واحد ها پس از دیوارچینی مجددا گزارش می گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

100
5

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 226111 مورخ 99/11/16هیات کارشناسان رسمی دادگستري 

منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ430.500.000ریال تعیین 
و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 86,100,000(هشتاد و  شش میلیون 
و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 157.5  0
 

329063  , 1384 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38846 تجدید 
نظر

جاده فخب 
نبش کوچه 

بوساري

1-1-10669-31-1-0-0 100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده بصورت یکباب کارگاه و تعمیرگاه ماشین آالت می باشد که برابر نامه 
مسئول ستاد کل بازسازي بنیاد مسکن گیالن به پیوست ، در بارش برف سنگین سال 1383 
بر اثر برف تخریب شده بود و مجددا با زیربناي 200 مترمربع احداث گردیده است . حال با 
توجه به آخرین نقشه  ارائه شده توسط متقاضی مساحت وضع موجود اعیان فوق 357.50 

مترمربع بصورت تعمیرگاه و کارگاه آموزشی می باشد و بسطح 157.50 مترمربع داراي 
مغایرت یکدست ساز می باشد . از خیابان اصلی 24 متري عقب تر از خط پروژه واقع شده 

لیکن دررابطه با کوچه بن بست جنوبی و حریم رودخانه نیاز به اظهارنظر واحد خط پروژه می 
باشد .مراتب با توجه به نامه کمیسیون ماده صد جهت صدور دستورات بعدي تقدیم می 

 . گردد

100
6

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 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 2.5 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 
بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,265,805,000(یک میلیارد و  
دویست و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 326.8  2.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38855 بدوي استاد سرا  
-  مهر 
 شریف

1-2-10016-136-1-0-0 100
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 112مورخ 90/4/25 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت و در3  واحدمسکونی و با زیر بناي 340.30  صادر گردیده که از بابت  

اضافه بنا در همکف  و در مرحله فونداسیون و ستون هاي انتظار همکف بسطح 53.76 
مترمربع داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات و داراي  راي کمیسیون ماهد صد مورخ 

.1390/07/10 می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد و با توجه به نقشه برداري وضیت 

:موجود ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
. کاهش بنا در همکف به مساحت 4.83 مترمربع -1

. تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 52.21 مترمربع -2
. احداث سرویس بهداشتی در قسمتی از حیاط خلوت به مساحت 2.79 مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 46.14 مترمربع  -4
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 46.14 مترمربع-5
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 46.14مترمربع -6

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 127.84مترمربع  -5
. توسعه راه پله و آسانسور در طبقه پنجم به مساحت 6.56 مترمربع-6
. احداث سرویس بهداشتی در طبقه پنجم به مساحت 3.02 مترمربع -7
. احداث دو باب انباري در طبقه پنجم به مساحت 27.53 مترمربع -8

 احداث راهرو در زیر شیروانی به مساحت 13.22 مترمربع-9
. بناي مازاد بر تراکم برگشت تشویقی آسانسور به مساحت 7.42 مترمربع -10

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -11
تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 5 واحد افزایش یافته است

با توجه به احداث سرویس بهداشتی داراي عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت در 
.قسمتی از حیاط خلوت  حد جنوبی می باشد

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه 46.25 درصد و سطح اشغال  اجرائی 78.8 
.درصد می باشد

.مراتب جهت اقدام مقتضی تقدیم میگردد 

100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/09 1/99/38857 بدوي چهارراه 
گلسار-خ 

شهید بخت 
پسند

1-1-10228-1-1-0-0 100
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا مسکونی  در همکف و طبقات  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 3 .برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,653,963,200(دو میلیارد و 
 ششصد و  پنجاه و  سه میلیون و  نهصد و  شصت و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 263.29  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/96/321 مورخ  96/12/28 با زیر بناي کل  654.88 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و در 6 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك 
:کاري  می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 22.88 مترمربع -1
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 58 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 71 درصد می 

.باشد
 افزایش بناي خارج از تراکم در طبقه اول بسطح 38.69  متر مربع -2

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 119.13 مترمربع (  -3
هر طبقه 39.71 متر مربع)

توسعه زیر شیروانی بسطح  19.69 متر مربع -4
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -5
به بناي مفید در همکف به سطح 14.54 متر مربع و در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 

15.96 مترمربع ( هر طبقه 3.99 متر مربع )
تعداد واحد ها مسکونی 6 واحد بوده که 6 واحد پارکینگ تامین نموده است اما با توجه  -6
به اینکه زیر بناي مفید واحد ها در  طبقات سوم و چهارم بیشتر از 180 متر مربع می باشد. 

 لذا هر کدام نیاز به 2 واحد پارکینگ داشته که
در حال حاضر هر کدام یک واحد پارکینگ تامین نموده اند و داراي کسري 2 واحد پارکینگ 

.براي واحد هاي بزرگتر از 180 متر مربع می باشد
.با توجه به افزایش عرض درب داراي یک واحد کسري پارکینگ درامدي می باشد -7

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -8
ضمنا با توجه شکست و تو رفتگی در حد شمال قسمتی از بر ملک با شکست دندانه اي  -9

ساخت شده که موجب تغییر جانمایی و اضافه بناي ناشی از آن
به مساحت 12.5 متر مربع در همکف ، در طبقه اول 5.74 متر مربع، در طبقات دوم الی   

.چهارم هر طبقه 4.72 متر مربع می باشد
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

100
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
237507 مورخ99/12/02کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ366.750.000 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 73,350,000(هفتاد و  سه میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.67  0
 

1200000  , 1390 1399/12/09 بالکن خارج از حد مجاز 1/99/38860 بدوي سعدي  
روبروي 
بازارروز 

کوچه نوري

1-2-10026-10-1-1-0 100
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 36/19
 مترمربع و بالکن 9 مترمربع داراي

پروانه و پایان کار .حالیه مالک پس از دریافت پایانکار نسبت به توسعه بناي بالکن مغازه  
 بسطح 14/67مترمربع با مصالح همگن (بتنی) و قدمت 9 سال

اقدام نموده اند.از توسعه بناي مذکور بسطح 3/06 مترمربع داخل یک سوم و 11/61 مترمربع  
.خارج از یک سوم مجاز بالکن جهت تجاري میباشد

.محاسبه مورد گزارش بدون احتساب حفره راه پله انجام شده است

تقاضاي پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت انجام معامله  را دارند. مراتب جهت صدور  
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

سایر سایر 43.96 5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38863 بدوي جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 
دهسرا 

بوستان 13

1-1-10480-6-1-0-0 1010

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستونهاي طبقه دوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 419 مورخ 99/10/02 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 462.32 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.63 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.75 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول ودوم به سطح 23.26 مترمربع (هر طبقه 11.63 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 7.32  -4
مترمربع (هر طبقه 3.66 مترمربع)

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
سطح اشغال مجاز پروانه 76.02 درصد و سطح اشغال موجود 84.40 درصد میباشد.از بابت  
موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده 

.صد میباشد
حالیه با پیشرفت عملیات ساختمانی داراي اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.63 مترمربع، 
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 3.66 مترمربع بوده همچنین 

 با توجه به عدم اجراي تراس آفتابگیر و تبدیل آن به بناي مفید داراي مازاد بر تراکم در 
.طبقات اول تا سوم به سطح 26.49 مترمربع میباشد

.که موارد اخیر می بایست طی پرونده جدید به کمیسیون ماده صد ارسال گردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

1010

در خصوصتخلف 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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/02 1/99/38870 تجدید 
نظر

پستک ك  
 (34) جمالی

1-1-10402-296-1-0-0 1011

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 3 به 2/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
415,464,000(چهارصد و  پانزده میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 49.46  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38870 تجدید 
نظر

پستک ك  
 (34) جمالی

1-1-10402-296-1-0-0 1011

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 74 مورخ 
1399/04/10 به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی 
کالً با زیر بناي  560.90 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60
درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و 
فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت 

:به پروانه می باشد
% سطح اشغال مجاز   78.88 % ---------- مورد استفاده  84.77 -

اضافه بنا در همکف به سطح 7.78 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  31.12 مترمربع ( هر طبقه 7.78  مترمربع  -

(
توسعه ي بنا در زیرشیروانی با توجه به احداث ذو باب انباري جدید  بسطح 10.56 مترمربع -

 
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 2 به 4 واحد که با توجه به نقشه رعایت پارکینگ  -

. گردیده است
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

 . الزم به ذکر است با توجه به توسعه ي بنا ، از عقب ساز به بر ساز تبدیل شده است
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد تاریخ وقوع تخلف (قبل از  ****/

/****.اعالم تعرفه99)اصالح گردید

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شهرداري به شماره 237605 مورخ 99/12/2 نظر به اینکه داراي راي 
شماره 35982 مورخ 99/6/2 مبلغ جریمه ردیف اول  سهوا بمبلغ 1170048000  ریال 

قید گردیده ،لذا با  مبلغ جریمه به مبلغ  840,048,000(هشتصد و  چهل میلیون و  
چهل و  هشت هزار )  ریال  اصالح می گردد،بدیهی است دادن رونوشت از حکم،بدون 

دادنامه  اصلی ممنوع می باشد.

جریمه 63.64  4
 

3300000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/05 1/99/38872 اصالح
ي 

بدوي

میدان  
سرگل 

سمت راست 
  دور میدان

1-2-10269-22-1-0-0 101
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  برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  
شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/96/302 مورخ 1396/12/28به صورت یک باب مغازه به همراه 
بالکن  با زیر بناي کل 135.5 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1.44 مترمربع -

کاهش رواق و تبدیل آن به بناي مفید مغازه به سطح 3.07 مترمربع -
توسعه بالکن به سطح 60.57 مترمربع که از این مقدار به سطح 3.71 مترمربع به صورت  -

.کنسول به شارع عام می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ  تجاري می باشد -

.ضمناً ارتفاع بالکن به 3 متر افزایش یافته است
.ارتفاع کنسول احداثی بیش از 3.40 متر می باشد

الزم به توضیح است کنسول احداثی و همچنین رواق موجود از ساختمانهاي همجوار عقب تر 
.اجرا شده است

.اسکلت مغازه از بتنی به فلزي تغییر یافته است
%سطح اشغال مجاز پروانه 100% ...................... سطح اشغال استفاده شده 100

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به نامه شهرداري به شماره 237561 مورخ 99/12/2 نظر به اینکه ارزش 
معامالتی سهوا و به غلط 11961600 ریال قید گردیده ،لذا با اصالح ارزش معامالتی 

مبلغ جریمه به مبلغ  2,169,518,400(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  نه میلیون و  
پانصد و  هجده هزار و  چهارصد) ریال  اصالح می گردد،بدیهی است دادن رونوشت از 

حکم،بدون دادنامه  اصلی ممنوع می باشد.

جریمه 215.23  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/05 1/99/38873 اصالح
ي 

بدوي

معلم -  
چهارراه 
وحدت  

کوچه نوري

1-2-10329-2-1-0-0 101
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره       507   مورخه      
 97/12/28        می باشد که بصورت  3  طبقه روي پیلوت  بازیرشیروانی بصورت انباري و در

واحد مسکونی بازیربناي کل     471/5  مترمربع  صادرگردیده    عملیات ساختمانی  3  
 : درحد  سقف طبقه چهارم است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

   .  افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح   20/78  مترمربع -1
کاهش سطح راه پله درهمکف وتبدیل آن به بناي مفید مازاد برتراکم بسطح 2/64   -2

. مترمربع
افزایش بناي مازاد برتراکم در حد طبقات مجاز بسطح 62/34  مترمربع ( هرطبقه 20/78 -3

 .   مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات مجاز بسطح 2/07  مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید   -4

 . مازاد برتراکم ( هرطبقه 0/69  مترمربع )
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه چهارم بسطح  -5

 . 127/4 مترمربع
با توجه به اینکه افزایش عرض درب تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد   براي چهار واحد  -6

 مسکونی رعایت چهار واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردداما کسري یکواحد درآمدي
 .  دارند

ضمنا` سطح اشغال مجاز زمان صدور پروانه 80%   مورد استفاده 84/07%   وتراکم  
مجازطبقات  240% مورد استفاده  336/28 %  حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف 

 . رادارد
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به نامه اصالحی شهرداري به شماره 232989-99/11/26 و باتوجه به اصالح 
قیمت ارزش منطقه اي از 5400000 به 3360000 ریال و با همان ضریب قبلی،  تصحیح 

می گردد. لذا با وحدت مالك مستفاد از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی راي 
صادره از این شعبه را با مبلغ 4,247,308,800(چهار میلیارد و  دویست و  چهل و  
هفت میلیون و  سیصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال، تصحیح می نماید. راي از 

حیث قابل اعتراض بودن تابع تشریفات راي اصلی بوده و اعطاي رونوشت راي اصلی 
بدون راي اصالحی ممنوع می باشد.

جریمه 421.36  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38880 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ 
192  

1-1-10296-65-1-0-0 101
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 87 مورخ 98/04/19 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت شامل 8 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 

. 1378.68  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  اقدام به احداث نموده 
، در مرحله سفتکاري و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به 

: پروانه می باشد
% سطح اشغال مجاز 59.89% ---------- مورد استفاده  81.52 -

اضافه بنا در همکف به سطح 70.22 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح  280.88 مترمربع ( هر طبقه  70.22  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 4 بسطح 5.24  -

مترمربع (عرض راه پله در هر طرف یک تا 1.10 متر است)
 تبدیل افتابگیر به بناي مفید در مجموع طبقات اول تا چهارم بسطح  64.32 مترمربع -

کاهش بنا  در زیرشیروانی بسطح 20.66 مترمربع لیکن بسطح 0.70مترمربع بناي مازاد بر  -
. تراکم بدلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباري در زیرشیروانی می باشد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
**********************************************

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد می باشد . حالیه درخواست 
گواهی عدم خالف بر اساس آراي صادره از کمیسیون ماده صد  را دارند. مراتب جهت صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
229601 مورخ 99/11/21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 510/000/000 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 102,000,000(یکصد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 17.02  0
 

3300000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/02 1/99/38888 بدوي کوي 
حسینی 
کوچه 55

1-1-10654-99-1-0-0 101
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
صیفی کاري، غیر محصور برابر فروشنامه عادي به مساحت 2850 مترمربع که بصورت گلخانه 
هنوز به بهره برداري  نرسیده است داراي اعیان با سازه موقت (قوطی فلزي و پوشش سقف 
پالستیک ) بسطح حدود 1988.66متر مربع و انباري بسطح حدود 17.02 متر مربع با مصالح 
بنائی می باشددر خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه 
می باشد درخواست مجوز حفاري جهت نصب 9عدد تیر برق به ابعاد 1.5*0.8*0.7 متر جهت 
نصب انشعاب برق را دارند مساحت وضع موجود باتوجه به عدم ارائه نقشه برداري به صورت 

حدودي می باشد.مراتب  جهت صدور دستور  تقدیم می 
گردد.********************* برابر اظهار نظر واحد خط پروژه اعالم شده کاربري 
واقع شده و فاقد طراحی معبر می باشد.مراتب  جهت صدور  G213 ملک مورد نظر در پهنه

.دستور  تقدیم می گردد
در خصوص تعداد پارکینگ مورد نیاز نیاز به نظریه ارشادي است  *************

.مراتب  جهت صدور دستور  تقدیم می گردد
برابر نامه پیوست سرپرست معاونت حمل ونقل و ترافیک اعالم شده با  ************

توجه به بازدید و برر سی هاي بعمل آمده احداث گلخانه با وضعیت موجود از نظر ترافیکی در 
.موقعیت مذکور بالمانع است مراتب  جهت صدور دستور  تقدیم می گردد

برابر دستور مدیر محترم منطقه با عنایت به اینکه مورد بحث جز نظام  ***********
صنفی است محاسبه کسري پارکینگ برابر ضوابط تجاري محاسبه گردد لذا داراي 40 واحد 

کسري پارکینگ می باشد
******************

از بابت گلخانه داراي پروانه تاسیس  شماره 38975972 مورخ 98/01/28 از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی بوده که بر اساس آن، مجوز تاسیس واحد تولیدي گلخانه 
به مساحت گلخانه 2000 متر مربع و انباري 15 متر مربع و دفتر کار 15 متر مربع و نگهبانی 15

. متر مربع می باشد
بازگشت به نامه 186064 دبیرخانه کمیسیون ماده صد مقرر داشته موضوع کسري پارکینگ  

.بررسی مجدد و در صورت نیاز از معاونت شهرسازي استعالم صورت گیرد
با توجه به دستور مدیریت منطقه که ` با توجه به نوع کاربري ملک مربوطه در طرح  ***

 تفصیلی و ارتباط موضوعی گلخانه غیرثابت با کاربري مرتبط و نظر به ارسال پرونده
به کمیسیون ماده 100 فقط اعیانات ثابت به کمیسیون ارسال گردد.` لذا با توجه به دستور 
مدیریت منطقه و پروانه تاسیس گلخانه از منابع طبیعی، موضوع اعیان گلخانه و کسري 

پارکینگ مربوط به آن منتفی می گردد و فقط احداث انباري مربوط به گلخانه با زیر بناي 
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.17.02 متر مربع مشمول تخلف کمیسیون ماده صد اعالم 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 اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 123,648,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و  چهل و  

هشت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 36.8  1
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/03 1/99/38895 بدوي بلوار قلی 
پور، خ 

گلزاران، 
کوچه طناز

1-1-10183-1021-1-0-0 101
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/268 مورخ  99/7/2 با زیر بناي کل  613.88 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

 .شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد ستون طبقه سوم و فاقد بتن ریزي می باشد. به استناد نقشه 

:معماري ارائه شده داراي افزایش بنا به شرح زیر بوده است
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 8.7 مترمربع که سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 65 4 درصد بوده و سطح اشغال مورد استفاده 69.03درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سون جمعاً به سطح 26.1مترمربع ( هر  -2

طبقه 8.7 متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -3

به بناي مفید در همکف به سطح 0.5 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.5 
مترمربع ( هر طبقه 0.5 متر مربع )

.رعایت پارکینگ می گردد -4
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز می گردد -5

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص طبقه مازاد، 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 3 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 2,852,337,600(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  

سیصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 282.97  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38901 تجدید 
نظر

دیلمان   
 بوستان 17

1-1-10490-5-1-0-0 101
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/148 مورخ  98/6/14 با زیر بناي کل  522.51 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

 .شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 28.42 مترمربع که  سطح اشغال مجاز   -1

.زمان پروانه 80 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 99.41درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 85.26 مترمربع ( هر  - 2

طبقه 28.42 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به کسر راه پله و آسانسور بسطح 117.58 متر  -3

مربع
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 1.02 مترمربع ( هر طبقه 0.34 متر مربع ) و 

در طبقه چهارم بسطح 6.65 متر مربع
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.76 متر مربع -5

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی سوم جمعاً بسطح 38.28 متر  -6
 مربع ( هر طبقه بسطح 12.76 متر مربع)

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -7
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي به جهت افزایش عرض درب می باشد -8

.داراي کسري فضاي باز  و فضاي سبز می باشد -9
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

101
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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 

702,979,200(هفتصد و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 69.74  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 1/99/38905 تجدید 
نظر

استادسرا   
انوار

1-2-10227-50-1-0-0 101
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص طبقه مازاد، باتوجه به 
وضعیت امالك مشابه با ساختمان موضوع تخلف، ضرورتی براي قلع احراز نگردیده، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,409,385,600(یک میلیارد و  
چهارصد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 139.82  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 1/99/38905 تجدید 
نظر

استادسرا   
انوار

1-2-10227-50-1-0-0 101
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما برابر شکوایه ارائه شده مبنی براحداث بنا در 4 طبقه در کوچه بن بست 6  متري و 
 همچنین آسیب به ساختمان شاکی که موجب ترك هاي عمقی در دیوار همجوار

 احداث ساختمان
مالک شاکی :مالک طبقه 2 از ساختمان 3 طبقه داراي پروانه و پایانکار و فاقد خالف می 

.باشد
ملک متشاکی (ملک مورد نظر همجوار ملک شاکی) که بدلیل عدم رعایت عقب نشینی مورد 

شکایت قرار گرفته ساختمان در حال احداث بدون مجوز 3 طبقه روي پیلوت و در مرحله 
: نازك کاري بوده شامل

احداث بنا در همکف به صورت پیلوت و به سطح تقریبی 180 مترمربع-
احداث بنا در طبقات اول تا سوم به سطح تقریبی 540 مترمربع که به استناد خط پروژه به -
شماره 13 مورخ 99/04/12 به سطح 2/40 مترمربع از حد غرب در تعریض معبر 8 متري قرار 

دارد ودرحد شرق بدلیل
. اینکه درانتهاي بن بست قرادارد فاقد عقب نشیتی  داراي سوابق گزارش خالف می باشد 

همچنین از بابت احداث بناي بدون مجوز در همکف و طبقه اول به سطح 300 مترمربع داراي 
..راي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد

الزم به ذکر است مساحت گزارش گردیده بصورت حدودي می باشد و پس از ارائه مدارك و 
.نقشه ها طی بررسی مجدد اعالم نظر می گردد

.مراتب جهت دستور  تقدیم میگردد 

احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 445 مورخ 1397/12/25 صورت 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی با 
زیر بناي کل 464.1 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و 

سربندي بوده و به استناد نقشه برداري اصالحی ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 
:ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 16.46 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 53.28 مترمربع ( هر طبقه 17.76 مترمربع  -

(
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 121.54 مترمربع -

.زیرشیروانی به سطح 0.5 مترمربع کاهش یافته است

101
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به احداث 1 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی ، به سطح 18.28  -
.مترمربع داراي مازاد تراکم می باشد

کاهش تعداد واحدها از 3 به 2 واحد ( طبقات اول و دوم دوبلکس و همچنین طبقات سوم و  -
چهارم دوبلکس می باشند )

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
با توجه به احداث راه پله در حیاط ، 2 متر حیاط خلوت سراسري رعایت نگردیده و عرض آن 
بین 0.5 متر تا 2.5 متر متغیر می باشد و ضمناً در قسمت نورگیر ساختمان ( بازشوي پنجره ) 

.رعایت 2 متر عرض فاصله با همسایه گردیده است
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70% ...................... سطح اشغال استفاده شده 82.30

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 41.56 مترمربع و اضافه بناي طبقات اول تا چهارم 

هر یک به مساحت 27.82 مترمربع 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 به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 

بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,476,008,000(دو میلیارد و 

 چهارصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشت هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 152.84  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38908 تجدید 
نظر

گلباغ نماز  
-شهرك 

شهید 
بهشتی  
گلستان4

1-1-10071-5-1-0-0 101
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سقف ششم داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخ 99/04/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و بازیربناي 1280.75 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 41.56 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 111.28 مترمربع (هر طبقه 27.82 مترمربع) -2
تبدیل تراس آفتابگیر در طبقات به بناي مفید به سطح 83 مترمربع (هر طبقه 20.75  -3

مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 261.70 مترمربع (به صورت 2 واحد  -4

مسکونی)
.تا این مرحله پارکینگ هاي مورد نیاز تامین گردیده است

.رعایت ضوابط درب و جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی است
.با توجه به نقشه هاي زمان صدور پروانه رعایت پارك حاشیه اي الزامی میباشد

.سطح اشغال مجاز پروانه 69.44درصد و سطح اشغال موجود 77.70درصد میباشد
.فضاي باز تامین نگردیده است

.تاکنون سربندي اجرا نشده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
بنا به دستور معاونت حترم فنی جهت انجام محاسبات درآمدي طبقه مازاد حذف و پیش 
آمدگی تبدیلی همانند پروانه تکمیل گردید.(داراي راي تخریب کمیسیون تجدیدنظرماده 

100به  شماره1/99/38908 مورخ 99/12/05  )

101
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در در احداث بناي مازاد بر 
مدلول پروانه، محرز و مسلم است، نظر به موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع، 
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی براي 

اضافه بناي همکف الی طبقه هفتم (به دلیل حجم باالي تخلفات)، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 36,891,198,000(سی و  شش میلیارد و  هشتصد و  نود و  یک میلیون 

و  یکصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2157.38  3
 

5700000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38912 بدوي 0-0-1-24-10045-1-1 گلسار 96  102
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي 
اسکلت داراي پروانه ساختمانی به شماره 54 مورخ 99/03/26 بصورت 7 طبقه بر روي 

پیلوت و زیرزمین در 14 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی
و بازیربناي 4780.40 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف  

:مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است

اضافه بنا درهمکف به سطح 295.11 مترمربع (که از این مقدار به سطح 291.98 مترمربع  -1
داراي پرونده شکایت در کمیسیون ماده صد و راي مبنی بر جریمه بوده که مختومه گردیده 

است و داراي مابه التفاوت به سطح 3.13 مترمربع میباشد.)
اضافه بنا در طبقات اول تا هفتم به سطح 1974.35 مترمربع (هر طبقه 282.05 مترمربع)-2
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا هفتم به سطح 179.90 مترمربع (هر  -3

طبقه 25.70 مترمربع)
احداث دو طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 787.75 و 775.05 مترمربع به صورت دو  -4

واحد دوبلکسی
 تغییر اسکلت سازه به فلزي

.تا این مرحله رعایت پارکینگهاي مورد نیاز تامین میگردد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 50 درصد و سطح اشغال موجود 83.42 درصد میباشد 
فضاي باز تامین نمیگردد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

102
0

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک  را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد به 

موجب نظریه شماره 233108 مورخ 99/11/26 مبنی بر تایید استحکام بنا ،با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 4,459,540,800(چهار میلیارد و  چهارصد و  

پنجاه و  نه میلیون و  پانصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 417.56  3
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 1/99/38914 تجدید 
نظر

0-0-1-8-10004-1-1 گلسار 93  102
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82 مورخ 97/05/14 
به صورت 5 طبقه روي پیلوت

در 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 952/40 مترمربع می باشد که  
 مالک برخالف مدلول پروانه و

خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام کار ساختمان می 
باشد و با توجه به

:نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل  می باشد 

%سطح اشغال مجاز 49/98% ---------- مورد استفاده  72/83 -
اضافه بنا در همکف به سطح 34/53 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  چهارم جمعاً به سطح 163/12مترمربع ( هر طبقه 40/78  -
مترمربع )

  اضافه بنا در طبقاه پنجم به سطح 109/48مترمربع -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 5 بمساحت 1/80 -

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد (طبقه 6 ) بسطح 108/63 مترمربع بصورت یک چشمه اطاق و  -

.تراس روباز که اختصاصی واحد تحتانی بوده و فاقد اشرافیت در حدود شرق و غرب میباشد
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 4 واحد که برابر نقشه ارائه شده رعایت پارکینگ  -

.گردیده است
:طی بازدید مجدد بعمل آمده داراي موارد تخلف جدید بشرح ذیل

بناي همزمانساز بصورت احداث راه پله واتاقک آسانسور در تراز طبقه هفتم بسطح 25/72-
 مترمربع

بناي همزمانساز بصورت بناي مازاد بر مساحت مجاز انباریها بسطح 3/66 مترمربع (به دلیل -
کاهش تعداد انباري)

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

102
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی شماره 234103 مورخ 99/11/27
 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 
مسکونی در  طبقه اول و دوم با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

779,385,600(هفتصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار و  
ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.32  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/11 1/99/38917 بدوي گلسار بلوار  
گیالن  

خ178 قطعه 
دوم 

تفکیکی

1-1-10141-32-1-0-0 102
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما `ملک شاکی : به صورت یک باب خانه قدیمی که از بابت آن داراي صورت مجلس 
گواهی اعیان به شماره 7728 مورخ 71/12/5 میباشد.ساخت و ساز جدیدي مشاهده 

.نگردید
ملک متشاکی : ساختمان در حال احداث و در مرحله اسکلت و اجراي سقف ششم داراي 

پروانه ساختمانی به شماره 288 مورخ 97/09/22 بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
.انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 1200.34 مترمربع میباشد

: از بابت تخلفات داراي سابقه ي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 46.60 مترمربع و کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي -1 

مفید در همکف به سطح 2.55 مترمربع- که از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 42.39 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد و پرونده مختومه میباشد. از اینرو داراي مابه التفاوت 

.اضافه بنا به سطح 6.76 مترمربع میباشد
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 46.60 مترمربع و طبقه دوم به سطح 38.66 مترمربع و  -2
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 20.22 مترمربع (هر طبقه 

 10.11 مترمربع) - که از بابت اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 57.10 مترمربع
و تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید داراي سوابق آراي دیوان و پرونده مختومه در واحد 

جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد. از اینرو داراي مابه التفاوت اضافه بنا به سطح 28.16
. مترمربع میباشد

اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم به سطح 115.98مترمربع (هر طبقه 38.66 مترمربع) -3
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات سوم تا پنجم به سطح 30.33 مترمربع (هر  -4

طبقه 10.11 مترمربع)
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 14.95  -5

مترمربع (هر طبقه 2.99 مترمربع)
با توجه به مساحت واحدهاي مسکونی نیاز به تامین 10 واحد پارکینگ میباشد لذا یک  -6

.واحد کسري پارکینگ دارد
.رعایت فواصل مجاز جانمایی پارکینگ تا هنگام پایانکار الزامی میباشد

*/*/*/* /*/*/*/*/*/*/*
الزم به ذکر است که قبالً در مرحله اجراي همکف داراي راي جریمه کمیسیون ماده صد و 
پرونده مختومه در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد مجدداً با توجه به شکایت شاکی و 

طرح پرونده در دیوان عدالت اداري ، برابر راي کمیسیون رسیدگی مجدد ماده صد حکم به 
. تخریب بنا صادر گردیده است

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

102
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت به طرفیت آقاي محمد جاوید مهر و 
شرکاءمبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 66.77 

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 73.49 مترمربع، 
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.14مترمربع و در 

طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 2.92مترمربع 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 3,667,003,200(سه میلیارد و  ششصد و  شصت و  هفت میلیون و  

سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 363.79  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/10 1/99/38922 بدوي استادسرا - 
سهیل 

دبیري - 
کوچه انوار

1-2-10227-49-1-0-0 102
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/169 مورخ 1398/07/01 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد 

مسکونی با زیر بناي کل 1574.78 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
اجراي اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 66.77 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 293.96 مترمربع ( هر طبقه 73.49  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -
سطح 0.14 متر مربع و در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 2.92 متر مربع ( هر طبقه 0.73

 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1 متر تا 1.30 متر متغیر می باشد

.رعایت پارکینگ گردیده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 64.52% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

80.58%
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
سایر 295.26 3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/12/09 1/99/38925 بدوي گلسار   

134 انتهاي 
 توحید 8

1-1-10471-25-1-0-0 102
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 423 مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه به شماره 325482 

مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد مسکونی ( 3 و 4 دوبلکس ) با زیر بناي 
کل 494.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام نازك کاري بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 30.68 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 135.92 مترمربع ( هر طبقه 33.98  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 3.55 -
  مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -
تا سوم هر کدام به سطح 5.36 متر مربع و طبقه چهارم به سطح 5.78 مترمربع ( جمع کل 

طبقات 21.86 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.زیرشیروانی به سطح 0.15 مترمربع کاهش یافته است 
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد ( طبقه سوم و چهارم از حالت دوبلکس خارج و  -

تبدیل به یک واحد مستقل گردیده اند )
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

به سطح 103.25 مترمربع در زمان پروانه از خارج تراکم استفاده نمودند. ( تبصره 7 ) -
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 50% ...................... سطح اشغال استفاده شده 84.30
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

102
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و بازدید اعضاي کمیسیون از ملک ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی در 

همکف و طبقات اول الی چهارم  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
3,901,190,400(سه میلیارد و  نهصد و  یک میلیون و  یکصد و  نود هزار و  چهارصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 391.48  3
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38928 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 125 
-کوي ولی 

عصر 5
-جنب 

پالك 18

1-1-10195-5-1-0-0 102
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 422 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 927.55 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 67.83 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 203.49 مترمربع ( هر طبقه 67.83 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 101.38 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 33.55  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
احداث کنسول به شارع عام در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 12.54 مترمربع ( هر  -

طبقه 4.18 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 253.41 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -

4.18 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 6.24 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

ضمناً با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي  -
.می باشد

.زیرشیروانی به سطح 20.36 مترمربع کاهش یافته است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 81.28
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

102
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار 
دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد و باتوجه به 

نظریه کارشناس منتخب کمیسیون مبنی بر رعایت اصول و ضوابط فنی، بهداشتی و 
شهرسازي، به شرح نظریه 232161 مورخ 99/11/25 ثبت اتوماسیون اداري، به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، به دلیل حجم 
باالي تخلف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 10,890,483,000(ده میلیارد و  هشتصد 

و  نود میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1084.08  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/04 1/99/38933 بدوي گلسار  
 خ150

1-1-10164-38-1-0-0 102
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي سربندي داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/98/233مورخ 98/08/20 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 12 واحد مسکونی و بازیربناي 2195.52 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
حذف زیرزمین به سطح 278.99 مترمربع

 اضافه بنا درهمکف به سطح 78.12 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 374.90 مترمربع (هر طبقه 74.98 مترمربع) - 2

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 77.25 مترمربع (هر  - 3
طبقه 15.45مترمربع)

 احداث یک طبقه مازاد (طبقه ششم) به سطح 369.42 مترمربع - 4
توسعه زیرشیروانی و تبدیل قسمتی از آن به بناي مفید مسکونی (طبقه مازاد) به سطح  - 5

184.39 مترمربع (به کسر حفره راه پله داخلی)
.طبقات ششم و هفتم به صورت دو واحد دوبلکسی میباشد

.رعایت پارکینگ میگردد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 64 درصد و سطح اشغال موجود 80.82 درصد میباشد 

.داراي کسري فضاي باز میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

ضمنا قبل از اخذ پروانه احداث از بابت تبدیل بدون مجوز خانه ویالیی قدیمی به آموزشگاه 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 26445 مورخ 97/08/01 مبنی بر اعاده به وضع 

.سابق میباشد.که مالک با اخذ پروانه اقدام به تخریب و اجراي حکم نموده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

102
6

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
تخلفات مسکونی در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  جریمه بمبلغ 2,510,625,600(دو میلیارد و  پانصد و  ده میلیون و  ششصد 
و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 249.07  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 1/99/38937 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی  

بوستان16

1-1-10488-20-1-0-0 102
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/127 مورخ 1398/05/24 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 892.7 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي بوده و شروع آجرچینی طبقات بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 
:شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 49.66 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 198.64 مترمربع ( هر طبقه 49.66  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 0.77 متر مربع
ضمناً عرض راه پله باقیمانده در همکف برابر نقشه هاي معماري ارائه شده بین 1.10 متر تا 

.1.40 متر متغیر می باشد
.زیرشیروانی به سطح 6.90 مترمربع کاهش یافته است

رعایت 8 پارکینگ ( 4 پارکینگ دوبل ) براي 4 واحد بیشتر از 180 مترمربع گردیده و فاقد 
.کسري پارکینگ می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.49% ...................... سطح اشغال استفاده شده با 

%احتساب سایه کنسول در همکف 84.83
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

102
7

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک رشت   مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 32.05مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و دوم هر 

طبقه به مساحت 36.60مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در 
همکف به مساحت 0.29 مترمربع و در طبقات اول و دوم  هر یک به مساحت 0.58 

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 سه برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,719,144,000(یک میلیارد و  
هفتصد و  نوزده میلیون و  یکصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 106.12  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/10 1/99/38946 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
خیابان 

میرابوالقاسم
ي جنب 

 دبیرستان

1-1-10472-6-1-0-0 102
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/393 مورخ 1399/09/22 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 

 .مسکونی با زیر بناي کل 625.8 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و میلگردهاي ستونهاي طبقه دوم بوده و به استناد 

:نقشه معماري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 32.05 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 73.2 مترمربع ( هر طبقه 36.6 مترمربع ) -
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 0.29متر مربع و در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 0.58 متر مربع ( هر طبقه 0.29 متر 
مربع )

ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده بین 1.10 متر تا 1.25 متر متغیر می 
.باشد

.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است
.در خصوص سایر تخلفات صورت گرفته در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

%سطح اشغال مجاز در همکف 70% ...................... سطح اشغال استفاده شده 88.44
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

102
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2  برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/10 1/99/38967 تجدید 
نظر

پستک-  
جنب پل 

فرعی اول 
بعد از کوچه 

ششم - 
روبروي بن 
بست چهارم

1-1-10185-125-1-0-0 102
9

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.50برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 857,940,000(هشتصد و  
پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 285.98  2.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد تعرفه بصورت یکباب ساختمان دو طبقه در دو واحد  به انضمام یک باب 
اطاق در زیرشیروانی بر روي پیلوت و داراي کنسول به سمت معبر 8 متري که بدون مجوز با 
قدمت سال 1389 با مساحت کلی اعیان به مساحت 285.98 مترمربع و با مساحت عرصه 

.88.56 مترمربع   احداث گردیده است
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

داخل تراکم در همکف به مساحت 59.16 مترمربع  و خارج تراکم در همکف به مساحت  -1
. 19.72 مترمربع

داخل تراکم در طبقات اول و دوم به مساحت 85.56 مترمربع و خارج تراکم در طبقات  -2
. اول و دوم به مساحت 90.04 مترمربع

طبقه سوم بصورت احداث طبقه مازاد به مساحت 31.50 مترمربع بصورت خارج تراکم می  -3
.باشد

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد -4
داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 1/97/28707 مورخ 1397/12/07  و مبنی بر 

.تخریب بنا می باشد
عدم رعایت دو متر حیاط خلوت حد شمالی ( عمق متوسط موجود 1.22 متر می باشد)

به استناد خط پروژه 11 مورخ 1399/09/26 به مساحت 3 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 
8 متري اصالحی می باشد

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

102
9

راي اکثریت:با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و بازدید و 
همجواري و همبادسازي با امالك مجاور و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 234619 مورخ 99/11/28 ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد 
شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي احداث یک  طبقه مازاد، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 3,468,931,200(سه میلیارد و  چهارصد و  شصت و  
هشت میلیون و  نهصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.راي 

اقلیت(نماینده قوه قضاییه):تایید راي بدوي مبنی بر تخریب طبقه مازاد صادر می 
گردد.

جریمه 344.14  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/06 1/99/38968 تجدید 
نظر

گلسار -   
 خیابان 149

1-1-10161-11-1-0-0 103
0

نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، محقق نگردیده ، موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

4,412,217,600(چهار میلیارد و  چهارصد و  دوازده میلیون و  دویست و  هفده هزار و  
ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 437.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/06 1/99/38968 تجدید 
نظر

گلسار -   
 خیابان 149

1-1-10161-11-1-0-0 103
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 136 مورخ 
98/06/05 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با 
زیر بناي 1798/31 مترمربع می باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از تراکم اقدام 
به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله اجراي اسکلت و سربندي می باشد و با توجه 

:به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل  می باشد
%سطح اشغال مجاز 64/20% ---------- مورد استفاده  79/02 -

اضافه بنا در همکف به سطح 64/54 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  پنجم جمعاً به سطح 252/90 مترمربع ( هر طبقه 50/58  -

مترمربع )
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقه  بسطح 16/90 مترمربع و در مجموع 84/50  - 

 مترمربع
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 344/14 مترمربع در یک واحد مسکونی -
احداث راه پله و اتاقک آسانسور بسطح 28.91 مترمربع جهت دسترسی به انباریها -

بناي مازاد بر تراکم به دلیل عدم رعایت مساحت مجاز انباریها در زیرشیروانی بسطح 6/87-
 مترمربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 به 11 واحد که برابر نقشه ارائه شده رعایت  -
.پارکینگ گردیده است

 . رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

 الزم به توضیح است کد نوسازي مورد گزارش از بابت استفاده از اعیان ویالئی
 قدیمی بعنوان آموزشگاه ،به تخریب بنا محکوم شده که در حال حاضر ملک قدیمی

.کالً تخریب شده و اعیان جدید مورد گزارش بروي آن احداث گردیده است 

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

103
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 37.97 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

سوم هر یک به مساحت 28.39 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 168.05 
مترمربع، تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید جمعاً به مساحت 16.98 مترمربع، با 

توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، 
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که 

تحت شماره ش ر-240953 مورخ 99/12/04 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 4,992,354,000(چهار میلیارد و  نهصد و  نود و  دو میلیون و  سیصد 

و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 308.17  3
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/05 1/99/38969 بدوي بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-536-1-0-0 103
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره92 مورخ 99/04/16 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 

زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 606.05 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.97 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 85.17 مترمربع (هر طبقه 28.39 مترمربع)-2
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 16.98 مترمربع (هر -3

طبقه 5.66 مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 168.05 مترمربع (به صورت یک واحد  -4

مسکونی)
.سطح اشغال مجاز پروانه 67.65 درصد و سطح اشغال موجود 81.40 درصد میباشد 

داراي سوابق شکایت در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی در مرحله اجراي ستونهاي 
.همکف میباشد

.کسري پارکینگ ندارد
.فضاي باز مورد نیاز تامین نمیگردد 

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث یک طبقه مازد به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-239942 مورخ 99/12/04 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,515,528,000(یک میلیارد و  پانصد و  پانزده میلیون و  پانصد و  

بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 150.35  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/05 1/99/38970 تجدید 
نظر

بلوار شهید  
انصاري 

استاد معین 
بن بست 

 جهان

1-1-10399-26-1-0-0 103
2

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و اول هر یک به مساحت 19.67 مترمربع، اضافه بناي طبقات 

دوم و سوم هر یک به مساحت 20.16 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
4.53 مترمربع 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 به عمل 

نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد 
اعتراض، ضمن تأیید راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري با ضریب 3 برابر و با اصالح ارزش معامالتی به مبلغ 848,635,200(هشتصد 
و  چهل و  هشت میلیون و  ششصد و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 84.19  3
 

3360000  , 1399 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 3 مورخ 
1399/02/03 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  582.25

.  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم و تغییر در جانمایی 

 ، اقدام به احداث نموده
عملیات ساختمانی در حد  سفتکاري می باشد و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 

:مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز70 % ---------- مورد استفاده 79.13 -

اضافه بنا در همکف با توجه به تغییر جانمایی  به سطح 19.67 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول  با توجه به تغییر جانمایی بسطح 19.67مترمربع -
 اضافه بنا در زطبقه دوم با توجه به تغییر جانمایی بسطح 20.16 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به تغییر جانمایی بسطح 20.16 مترمربع -

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 150.35 مترمربع مازاد بر تراکم -
 کاهش بنا در زیرشیروانی بدلیل حذف انباري زیرشیروانی بسطح 30.62 مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.60 مترمربع و در  -
 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 3.93 مترمربع عرض راه پله در هر طرف حد اقل 1.10 متر است

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به 4  واحد  که  تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -
. گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
با توجه به احداث ستون شرقی داخل دو متر حیاط خلوت در صورت اجراي دیوارهاي طبقات 

. طبق نقشه ، مجاز به نصب بازشو در این قسمت می باشند
***************

از بابت تخلفات فوق داراي راي جریمه و سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات می باشد و 
. مغایرتی مشاهده نشد

حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف بر مبناي آراي صادره از کمیسیون ماده صد را 
.دارند. مراتب جهت بروزرسانی گزارش و  صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي همکف و 
طبقات ، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي، با جریمه به مبلغ 

1,488,009,600(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  نه هزار و  
ششصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 147.62  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/05 1/99/38971 تجدید 
نظر

گلسار خ 
184  

1-1-10415-6-1-0-0 103
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه 
ششم داراي پروانه ساختمانی به شماره 119 مورخ 99/04/24 به صورت 5 طبقه بر روي 

پیلوت و زیرزمین در 5 واحد مسکونی به انضمام انباري در زیرشیروانی و بازیربناي 1608.36
مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي 

:مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
.زیرزمین در اجرا حذف گردیده است

 اضافه بنا درهمکف به سطح 37.12 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.85مترمربع -2

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 103.45 مترمربع (هر طبقه 20.69 مترمربع)-3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم به سطح 5.20  -4

مترمربع (هر طبقه 1.04مترمربع)
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 236.27 مترمربع ( به صورت یک واحد  -5

مسکونی)
باتوجه به نیاز به تامین دو واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی (با متراژ 180 تا 280  -6

.مترمربع)، کال یک واحد کسري پارکینگ دارد
.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده است

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
.سطح اشغال مجاز پروانه 59.98 درصد و سطح اشغال موجود 65.74 درصد میباشد 
.داراي سوابق شکایت (پالك روبرو) در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

-------------------------------------------------------------
---

به دستور معاونت محترم آیتم طبقه مازاد به سطح 216.62 و راه پله به سطح 19.65 مترمربع 
.جهت تکمیل تحلیل درآمدي موقتا از جدول کاربریها حذف میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده 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 

343,641,250(سیصد و  چهل و  سه میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  
دویست و  پنجاه) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 53.82  1.25
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38972 تجدید 
نظر

هاشمی 
علی آباد 
انتهاي 

هاشمی خ 
بعثت ك 17
 نبوت دهم 
پ 14  8 

متري

1-2-10337-64-1-0-0 103
4

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث یک طبقه مازاد با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 239971 مورخ 

99/12/4 با   ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان ، جریمه بمبلغ 1,722,546,000
(یک میلیارد و  هفتصد و  بیست و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار ) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 106.33  3
 

5400000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره   1/99/73   مورخه   
 99/4/9    می باشد که بصورت   2 طبقه روي پیلوت   در  2  واحد مسکونی با زیرشیروانی
بصورت انباري  بازیربناي کل   313/71 مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد   

 < نازك کاري    است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح    20/2  مترمربع که از مقدار فوق بسطح   -1

4/49 مترمربع سایبان فلزي با مصالح غیر همگن جهت استفاده بصورت پارکیگ بوده که در 
 صورت

 .  عدم اخذ جریمه منجر به کسري یکواحد پارکینگ مسکونی میگردد
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات مجاز اول ودوم بسطح  31/42 مترمربع   ( هرطبقه    -2

 15/71   مترمربع )
کاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم بسطح 2/2 مترمربع وتبدیل آن به بناي مفید  -3

. مازاد برتراکم جهت اخذ عوارض درآمدي
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات در طبقه سوم بصورت یکواحد  -4

مسکونی بسطح 106/33 مترمربع . سطح اشغال مجاز پروانه 70%   مورد استفاده %85/6 
وتراکم

 . طبقات 140%  مورد استفاده 246/42% می باشد 
ضمنا` درزیرشیروانی ورا پله با بام بسطح 21/65  مترمربع کاهش بنا دارند . ضمنا` پارکینگ 

 شماره 2 با انباري شماره 1 وپارکینگ شماره 3 با انباري شماره 2 منظم با هم می باشند
همچنین در نقشه موجود درپرونده  فاقد پارك حاشیه اي بوده و اندازه درب پارکینگ با 

طول بر 10 متر 4 متر بوده ودراجرا اندازه درب به 5 متر افزایش یافته  که درصورت اصالح آن
تاثیري دردسترسی به پارکینگها و پارك حاشیه اي ندارد  حالیه درخواست صدور گواهی  

  . عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
=============== جهت بروزرسانی مجددا` گزارش گردیده است==========

103
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سایر سایر 67.98 3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38976 تجدید 
نظر

بلوار رجائی 
  

1-2-10101-209-1-0-0 103
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 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 طبقات همکف الی پنجم، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 3,914,870,400(سه میلیارد و  نهصد و  چهارده میلیون و  
هشتصد و  هفتاد هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 388.38  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38981 بدوي بلوار 
انصاري- 

جنب آتش 
نشانی - 
خیابان 
مکتب 

نرجس - 
 کوچه دوم

1-1-10224-26-1-0-0 103
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/1 مورخ 1398/01/06 به صورت 5.5 طبقه در 10 واحد 

 .مسکونی  با زیر بناي کل 1688.8 مترمربع  صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و ستون طبقه ششم بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 52.23 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 262.9 مترمربع ( هر طبقه 52.58 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 283.63 -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 73.25 مترمربع  -

( هر طبقه 14.65 مترمربع )
افزایش تعداد واحدها از 10 به 12 واحد به دلیل احداث طبقه مازاد -

.رعایت پارکینگ گردیده است
%سطح اشغال مجاز در همکف 61.27% ...................... سطح اشغال استفاده شده 78.36

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 46.92 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم هر یک به مساحت 48.39 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
1.68 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 8.16 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 

2,495,577,600(دو میلیارد و  چهارصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 250.32  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 1/99/38983 بدوي علی آباد -  
کوچه زرابی 

- انتهاي 
 کوچه

1-2-10206-31-1-0-0 103
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی و بشرح ذیل می باشد
ملک شاکی : ملک شاکی بصورت یک واحد آپارتمان در طبقه دوم به استناد پروانه و  -1

  پایانکار صادره فاقد خالف و عقب نشینی  می باشد
ملک متشاکی : مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی  -2

شماره 1/99/109مورخ 1399/04/22 بصورت  چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر 
شیروانی  با زیربناي 1266.55 متر مربع در8 واحد مسکونی صادر شده عملیا ت ساختمانی 

در حد سفت کاري است داراي پرونده شکایتی بشماره 315667  می باشد برابر نقشه 
 برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 46.92 متر مربع که از این مقدار 1.53 متر مربع بصورت  -1

 احداث  سایبان در حیاط مشاعی شمالی جهت تامین پارکینگ مازاد می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 193.56 متر مربع (هر طبقه 48.39 متر مربع ) -2

 
 کاهش بنا در زیرشیروانی  13.62 متر مربع -3

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 1.68 -4
 متر مربع (0.42*4 ) عرض راه پله 1.10 متر

 احداث دو باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در همکف بسطح 3.84 متر مربع -5
 احداث شش  باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی  بسطح 4.32  متر مربع -6

 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز می باشد -7
درب پارکینگ نصب نشده است رعایت حداقل پارکینگ برابر ضوابط پروانه می گردد تراکم  

 مجاز 64.91% تراکم اجرایی 78.57%  می باشد
حالیه شاکی نسبت به شکستن درب اگوي فاضالب توسط کامیونهاي  حمل بتن و عدم 

رعایت ساعت کاري و عدم نصب پرده وریختن مصالح بر روي درب پارکینگ و  مزاحمت 
 براي اهالی  معترض و درخواست رسیدگی دارند

داراي تصمیم کمیسیون مبنی بر اعاده پرونده و ارائه مدارك و مستندات  جهت گزارش 
تکمیلی می باشد که گزارش تکمیلی بشرح فوق می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,609,145,000(دو میلیارد و  ششصد و  نه میلیون و  

یکصد و  چهل و  پنج هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 193.27  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/38985 بدوي گلسار بلوار  
سمیه خ 

126 سبزینه 
1 بن بست 

 نسترن
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه سوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 38 مورخ 98/03/13 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 558.55 مترمربع میباشد، 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 

:شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 47.38 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 142.14 مترمربع (هر طبقه 47.38 مترمربع) -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم به سطح 3.75  -3

مترمربع (هر طبقه 1.25 مترمربع)
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 65 درصد و سطح اشغال موجود 87.91 درصد میباشد 
.فضاي باز مورد نیاز تامین نمیگردد 

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 10.17 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 4.53 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 

مساحت 0.39 مترمربع نظر به اینکه اعتراضی به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، ضمن تایید راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 

2.5  برابر  ارزش معامالتی، با اصالح ارزش معامالتی مازاد انباري به مساحت 2.31 
مترمربع  مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه به مبلغ 

454,608,000(چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد.

جریمه 55.77  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 1/99/38986 تجدید 
نظر

خیابان  
شهید  

رجائی - 
روبروي 

 پارك میثم

1-2-10120-30-1-0-0 103
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/201 مورخ 1397/07/12  و متعاقب آن  داراي اصالح پروانه به 

شماره 343532 مورخ 1398/09/03 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی( انباري) در 4  واحد مسکونی و به مساحت کلی 793.38 مترمربع صادر شده  و 
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.17 مترمربع -1
. احداث سایبان در همکف به مساحت 5.61 مترمربع -2

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع درهمکف به مساحت 2.31 مترمربع -3
. احداث یکباب مغازه در پیلوت به مساحت 50.86 مرمربع -4

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.17 مترمربع -5
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 10.17 مترمربع-6
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 10.17 مترمربع -7

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 10.17 مترمربع-8
 کاهش مساحت زیرشیروانی به مساحت 15.73 مترمربع-9

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي  -10
. مفید در همکف  به مساحت 0.39 مترمربع

. بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به مساحت 2.22 مترمربع  -11
.یکباب کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ مسکونی ندارد و در صورت عدم تایید سایبان ، دو 
.واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.سطح اشغال مجاز 68.99 مترمربع و سطح اشغال 76.42 درصد می باشد
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/37053 مورخ 1399/08/05  ، با فرض 
اعاده تجاري همکف ، کسري پارکینگ مسکونی منتفی می گردد و ساختمان فاقد کسري 

.پارکینگ می باشد
با توجه به تصمیم  کمیسیون مورخ 99/11/4 با بازدید مجدد ملک مشاهده گردید  ***
مالک اقدام به اجراي سایبان بتنی همگن بسطح 5.61 متر مربع که متصل به سازه اصلی 

  جهت تامین 2 واحد پارکینگ به مساحت 5.61 متر مربع نموده
که در صورت تایید آن کسري پارکینگ مسکونی نداشته و فقط یک واحد کسري پارکینگ 

.تجاري دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات(سطح اشغال)  با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 255,628,800(دویست و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و 
 بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در 
خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد مندرج در گزارش؛ نظر به 

اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت 
جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

جریمه 25.36  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/38987 بدوي گلسار-   
انتهاي 104 
- کوچه  
 میناي 2

1-1-10373-13-1-0-0 104
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/464 مورخ 1397/12/27 و متعاقب آن اصالح پروانه به شماره 35408 مورخ 

1398/07/02 و بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( انباري) در 2  واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 575.50  مترمربع صادر شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري 

: ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 13.86 مترمربع -1

احداث  دوباب سایبان در قسمتی از دومتر حیاط خلوت حد جنوبی به دلیل تامین  -2
. پارکینگ به مساحت 7.35 مترمربع

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي پنج مترمربع در همکف به مساحت 1.84 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.28 مترمربع  -4
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 13.28 مترمربع - 5
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 13.28 مترمربع  -6

. اضافه بنا در طبقه چهارم  مساحت 13.28 مترمربع  -7
. کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 23.45 مترمربع-8

. تعداد واحد ها مسکونی از 2 واحد طبق پروانه به 4  واحد افزایش یافته است -9
در صورت تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد ولیکن در صورت عدم تایید سایبان ( در  -10

.قسمتی از حیاط خلوت ) ، دو واحد کسري پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد
عدم رعایت قسمتی از حیاط خلوت حد جنوبی به علت احداث تراس در طبقات اول تا  -11

. چهارم
.یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.سطح اشغال مجاز 73.91 درصد و سطح اشغال موجود 88.66 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

با توجه به نامه 229478 مورخ 99/11/20 دبیر خانه کمیسیون ماده صد از تخلفات  ***
صورت گرفته  در همکف بسطح 7.4 متر مربع بصورت سایه تراس و بسطح 7.35 متر مربع 
بصورت دو سایبان غیر همگن فلزي  و بسطح 7.4 متر مربع در هرطبقه بصورت تراس می 

باشد
سطح اشغال مجاز 73.91 درصد و سطح اشغال موجود در همکف 88.66 درصد و در طبقات 

.83.15 درصد می باشد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص طبقه مازاد سوم، باتوجه به 
وضعیت امالك مشابه با ساختمان موضوع تخلف و نظر به اینکه استحکام بنا از سوي 

کارشناس منتخب کمیسیون به شماره نظریه 240946 مورخ 99/12/4 ثبت اتوماسیون 
اداري، مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا نمی باشد لذا ضمن 
نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر 

ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 564,091,500(پانصد و  شصت و  
چهار میلیون و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.98  1.75
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/09 1/99/39010 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور خ کوي 
حسینی   

بعد از 
مسجد 

ابوالفضل 
نبش کوچه 

57

1-1-10699-4-1-0-0 104
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان بازدید شده برابریک برگ فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 
590 متر مربع میباشد و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت  117/18 متر مربع میباشد. 

مشخصا حدود و ثغور خط عادي با نقشه ارائه شده و وضع موجود انطباق ندارد.اعیانات 
مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي سقف چهارم بصورت اسکلت 

بتنی و به صورت خالفساز در همکفو طبقه اول با قدمت سال 98 و طبقه دوم و سوم با قدمت 
سال اخیر میباشد.از بایت همکف بمساحت 105/80 متر مربع و طبقه اول بمساحت 103/98 

متر مربع مجموعا به مساحت 209.78 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 
1/99/34224 مورخ 99/02/06 مبنی بر جریمه میباشد.متقاضی اقدام به احداث دو طبقه 

مازاد به به مساحت مجموع 207.96 مترمربع ( هر طبقه 103.98 مترمربع)نموده است.رعایت 
.پارکینگ میگردد

.برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/11/14 فاقد عقب نشینی میباشد
 %سطح اشغال مجاز 75%  -سطح اشغال موجود 90/28

حالیه متقاضی درخواست دریافت صدور مجوز انشعاب برق را دارد.مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم میگردد

.
سایر سایر 567.92 3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/09 1/99/39011 بدوي پستک بعد  

 از کانال
1-1-10539-44-1-0-0 104

2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/299 مورخ 97/10/08 و اصالح پروانه مورخ 99/04/09 به صورت 5 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 
1301.45مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه 

:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 45.24 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 304.95 مترمربع (هر طبقه 60.99 مترمربع) -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 217.29 مترمربع (به کسر مساحت راه  -3

 پله داخلی) بدون افزایش تعداد واحدهاي مسکونی
به سطح 0.44 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4

همکف
.طبقه پنجم وقسمتی از طبقه ششم به صورت یک واحد آپارتمان (دوبلکسی) میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 60.20 درصد و سطح اشغال موجود 78.25 درصد میباشد 

.فضاي باز تامین نگردیده است
با توجه به افزایش طول دربهاي پارکینگ مشمول عوارض درآمدي دو واحد کسري پارکینگ 

.میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

104
2

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک  را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,112,552,000(دو میلیارد و  یکصد و  دوازده میلیون 
و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 210.35  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39017 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان 
پشت 

آموزشگاه 
  متین

1-1-10245-177-1-0-0 104
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اتمام سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 228 مورخ 97/08/01 بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
انباري در زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و بازیربناي 724.23 مترمربع میباشد، حالیه با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح 

:زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 50.87 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 153.80 مترمربع (هر طبقه 38.45 مترمربع) - 2
به سطح 1.08مترمربع و 2.60 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از  - 3

 پنج مترمربع در همکف و زیرشیروانی
عرض مجاز حیاط خلوت رعایت نگردیده است.(از 1.80 متر تا 2.35 متر متغیر است-  - 4

ضمنا فاصله پنجره تا ملک مجاور بیش از 2 متر میباشد. )
خارج تراکم ناشی از تغییرجانمایی (جابجایی توده بنا در حیاط خلوت شمالی) در همکف   -5

به سطح 0.40 مترمربع و در طبقات به سطح 1.60 مترمربع
 کاهش بنا در زیرشیروانی به سطح 12.10 مترمربع 

.سطح اشغال مجاز پروانه 63.25 درصد و سطح اشغال موجود 81.24 درصد میباشد 
.فضاي باز مورد نیاز تامین نگردیده است

.به دلیل افزایش طول درب مشمول عوارض درآمدي کسري یک واحد پارکینگ میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
--------------------------

.عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

104
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 798,235,200(هفتصد و  نود و  
هشت میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 79.19  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/11 1/99/39020 بدوي سعدي  
معلم ك 
 بهاران

1-2-10327-10-1-0-0 104
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی  
به شماره  1/99/151 مورخ  99/5/6 با زیر بناي کل  693.53 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار 
زیر شیروانی و 3  واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  اسکلت و 
سقف چهارم  می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله  داراي تخلفات به 

:شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 18 مترمربع -1

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 65.13 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 72.58  -2
.درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 51.06 مترمربع ( هر  -3
طبقه 17.02 متر مربع)

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.17 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 9.96 

مترمربع ( هر طبقه 3.32 متر مربع )
.داراي کسري پارکینگ درآمدي بدلیل افزایش عرض درب می باشد -5

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز نمی گردد -6 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد

104
4

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بارانداز، 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 46,540,800(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  

چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.16  3
 

960000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39023 بدوي بلوار  
دیلمان 

چهار راه ش 
بهشتی 

بوستان یک

1-1-10275-5-1-0-0 104
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه و محوطه برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه 123.50 مترمربع که از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 174823 مورخ 
93/09/20 می باشد. حالیه مشاهده گردید مالک بدون مجوز اقدام به احداث بارانداز به 

سطح 16.16 مترمربع در حیاط جهت تامین پارکینگ با قدمت سال 93 نموده است. برابر خط 
پروژه شماره 11 مورخ 1399/11/25 به سطح 0.8 مترمربع در تعریض معبر 8 متري حد شمال 
می باشد. درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه جهت انتقال اجرائی را دارند. مراتب 

.جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

104
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه اصداري، با توجه به نظریه کارشناس منتخب کمیسیون به شماره 249630 

مورخ 99/12/16 (ثبت اتوماسیون اداري) مبنی بر رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي بدوي و به استناد تبصره 2 ماده 

صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه 
به مبلغ 962,280,000(نهصد و  شصت و  دو میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.28  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 1/99/39031 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
شهرك 
شهید 

بهشتی  
دهسرا 

بوستان 21

1-1-10492-27-1-0-0 104
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(((ساختمان در حال احداث و در مرحله  اجراء ستون هاي طبقه اول  که داراي پروانه 

ساختمانی به شماره 1/99/130 مورخ 1399/04/31  و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 661.14 مترمربع صادر 
شده  و   حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر 

: می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.71 مترمربع که از این مقداربه مساحت 9.37 مترمربع  -1

.بصورت احداث سایبان در می باشد
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.34 مترمربع -2

تغییر جانمایی حد شمال با توجه به رعایت دومتر حیاط خلوت حد شمالی به مساحت  -3
23.23 مترمربع در همکف و طبقه اول ( همکف به مساحت  6.93 مترمربع و طبقه اول به 

 مساحت 16.30 مترمربع  )
.تا این مرحله رعایت پارکینگ می گردد

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 71.08 درصد و سطح اشغال موجود 84.50 درصد می باشد.)))
**************

بابت موارد مذکور داراي رأي تجدید نظر بشماره 1/99/39031 مورخ 1399/12/11 مبنی بر 
.جریمه میباشند

حالیه متقاضی درخواست اصالح قیمت پایه با توجه به قدمت بنا (قبل از تاریخ 1399/09/28
.) را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

104
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی خارج تراکم ،  با ضریب1/5  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,921,400(دو میلیون و  نهصد و  بیست و  یک هزار و  چهارصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.64  1.5
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39032 بدوي خیابان  
شهید 

نوروزي-  
کوچه 16

1-1-10650-3-1-0-0 104
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري 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 232393مورخ 

99/11/25و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,014,930(یک میلیون و  
چهارده هزار و  نهصد و  سی) 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 با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 112.77  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39032 بدوي خیابان  
شهید 

نوروزي-  
کوچه 16

1-1-10650-3-1-0-0 104
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه به مساحت 
126.18 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکبابخانه دوبلکس با قدمت تقریبی سال 

.1375 در محل موجود می باشد
به استناد خط پروژه 12 مورخ 1399/08/25 به مساحت 13.61 مترمربع در تعریض کوچه 8 

.متري اصالحی می باشد
همکف به مساحت 78.80  مترمربع داخل تراکم و به مساحت 21.64 مترمربع خارج تراکم و 

.نیم طبقه به مساحت 33.97 مترمربع داخل تراکم می باشد
.حالیه درخواست حفاري به طول 7 متر خاکی با عرض 0.40 متر و عمق 0.50 متر را دارند

مراتب جهت دستور تقدیم می گردد.صرفا جهت محاسبه عوارض درآمدي
در خصوص سایر تخلفات این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد.  ردتخلف 21.52  0

 
455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/12/09 1/99/39033 رسیدگ

ي 
 مجدد

گلسار خ 
 20 192
متري 
یازدهم

1-1-10296-97-1-0-0 104
8

با توجه به  دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره  240952 
مورخ 99/12/4 ثبت دفتر شهرداري مرکز ، و محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت تبدیل بخشی از پیلوت به مسکونی  با 
ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 168,156,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 46.71  3
 

1200000  , 1390 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 198 مورخ  
 .1382/02/28 بصورت  3 طبقه در  3 واحد مسکونی با زیر بناي 337.48 مترمربع می باشد

از بابت افزایش بنا در همکف و طبقات طی بررسی پرونده داراي سوابق گزارش و آراي 
: کمیسیون ماده صد می باشد که به قرار ذیل است

 اضافه بنا در همکف بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.38 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 15.39 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 15.39 مترمربع -

کاهش سطح راه پله در مجموع سه طبقه بسطح 9.06 (هر طبقه 3.02 مترمربع ) -
. کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به دو واحد -

-----------------------------------------------
مجددا با توجه به نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده داراي مغایرت 

: هاي ذیل نسبت به عدم خالف صادره است
 %سطح اشغال مجاز 56.24% ------------------ مورد استفاده 67.20

 کاهش سطح همکف نسبت به عدم خالف صادره 0.10 مترمربع -
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک واحد مسکونی مجزا بسطح 46.71 مترمربع مازاد بر تراکم -

 کاهش سطح طبقه اول نسبت به عدم خالف صادره بسطح 0.10 مترمربع -
افزایش بناي همزمانساز در طبقات  دوم و سوم بسطح 1.78 مترمربع (هر طبقه 0.89  -

مترمربع )
افزایش تعداد واحد ها نسبت به عدم خالف صادره از دو به سه واحد که منطبق با پروانه  -

. است و طبق ضوابط پروانه رعایت پارکینگ می گردد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات  دوم و سوم بصورت همزمانساز   -

بسطح  19.74 مترمربع (هر طبقه 9.87)
. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ملک در حال بهره برداریست

*********************************************************
****************

 . پس از گزارش فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد و گواهی عدم خالف می باشد
حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده که به تایید نظام مهندسی رسیده فاقد مغایرت زیربنایی 

.  است
. رعایت دو پارکینگ براي سه واحد می گردد

. دسترسی به حیاط خلوت شمالی از طریق سوئیت همکف است

104
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.مراتب جهت صدور پایانکار و دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
232418مورخ 99/11/25 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی توسعه تجاري را به مبلغ 12.826.000.000 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 2,565,200,000(دو میلیارد و  پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  
دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 64.13  0
 

3560000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39035 بدوي پستک  
جنب 

نانوایی 
بربري  نبش 

ك 14

1-1-10124-530-1-0-0 104
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات وطبقه مازاد به موجب نظریه شماره 

120169 مورخ 99/06/29مبنی بر تایید استحکام بنا با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,629,981,600(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  نه میلیون و  

نهصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 152.62  3
 

3560000  , 1398 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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/227 مورخ 1398/08/09 به صورت یک طبقه بر روي 2 باب مغازه به همراه بالکن در 

یک واحد مسکونی با زیربناي کل 350.6 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در 
حد سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح 

:ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 0.38 مترمربع -

کاهش بناي تجاري در همکف به سطح 1.07 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 36.03 مترمربع -
 توسعه بالکن تجاري به سطح 64.13 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 0.38 مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد به سطح 115.83 مترمربع ( طبقه دوم مسکونی روي بالکن مغازه ) -
.زیرشیروانی به سطح 2.92 مترمربع کاهش یافته است

داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک واحد کسري 
.پارکینگ تجاري در زمان پروانه در نتیجه داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 
%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 85% ...................... مورد استفاده 85.29

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
 .درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

**************************************************
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 149506 مورخ 1399/08/05 الزم به 

:توضیح است
بالکن در پروانه موجود بوده و حالیه توسعه یافته به صورت سراسري درآمده است و راه 

دسترسی آن از راه پله مشاعی مسدود و صرفاً از داخل مغازه داراي راه دسترسی می باشد 
 .که در گزارش قید گردیده است

در خصوص ارتفاع نیز به استحضار می رساند با توجه به اجراي سقف کاذب ارتفاع مغازه و 
بالکن تا زیر تیر اصلی 5.90  متر 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  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي  همزمان ساز مسکونی ، با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 8,197,875(هشت میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  هشتصد و  
هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.29  1.5
 

225000  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39036 بدوي فخب -  
انتهاي ك 3

 فرعی 2 
سمت راست

 

1-1-10630-9-1-0-0 105
0

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده یکبابخانه ویالیی برابر سند بمساحت عرصه 125.70 که ازبابت اعیان 
سال 1376 به مساحت 32 مترمربع داراي بالمانع به شماره 1/33/179020 مورخ 1394/01/18

. می باشد
حالیه باتوجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  مابه التفاوت اعیان همزمان ساز به مساحت 

.24.29 مترمربع می باشد
.براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیازبه تهیه خط پروزه می باشد

به استناد خط پروژه 12 مورخ 1399/11/15 به مساحت 1.43 مترمربع از اعیان در تعریض 
کوچه 6 متري اصالحی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در زیرشیروانی و احداث طبقه مازاد به موجب نظریه شماره 
244214 مورخ 99/12/10 مبنی بر تایید استحکام بنا، با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,602,619,200(یک میلیارد و  ششصد و  دو میلیون و  ششصد و  
نوزده هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.99  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 1/99/39037 بدوي حسین آباد  
- پشت 

استانداري 
- کوچه 

هاشمیان - 
 کوچه یاس

1-2-10691-23-1-0-0 105
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث و  مرحله نازك کاري بوده که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/311 مورخ 97/10/18 با زیر بناي کلی 487.3 مترمربع در 

 .3.5 طبقه و 3 واحد مسکونی صادر شده است
که از بابت افزایش بنا در سطح طبقات و احداث طبقه مازاد طی گزارش سیستمی به شماره 

504710  و 506816 داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده
که براي آن راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 1/99/37080 مورخ 1399/08/11و  

  1/99/39037 مورخ 1399/12/13  صادر گردیده است
: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات همزمان ساز به شرح زیر می باشد

 افزایش بنا در همکف به سطح 0.1مترمربع -1
 تبدیل راه پله به انباري در همکف به مساحت 5.05 متر مربع -2

. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت 10.69 مترمربع-3
 انباري باالي 5 متر مربع به مساحت 0.54 متر مربع -4

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

105
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 با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/13 1/99/39042 بدوي حسین آباد 
16 متري 

  شهید تنها

1-2-10272-2-1-0-0 105
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
234086مورخ99/11/27هیات 5 نفره  کارشناسان رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 36.070.650.000 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 7,214,130,000(هفت میلیارد و  دویست و  

چهارده میلیون و  یکصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 149.97  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/05 مورخ 1399/02/07 به صورت 2 باب مغازه به همراه 

بالکن با زیر بناي کل 197.98 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام 
اسکلت و سربندي بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به 

:شرح ذیل می باشد
توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 51.07 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 38.20  -

مترمربع افزایش بنا ، به سطح 12.5 مترمربع تبدیل پارکینگ تجاري و به سطح 0.37 
مترمربع تبدیل راهروي تجاري به مغازه می باشد )

توسعه بالکن تجاري به سطح 98.90 مترمربع -
با توجه به پرداخت یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه ، داراي 5 واحد کسري -

پارکینگ تجاري می باشد
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.05% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

87.22%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

105
2

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 مالک به ارزش معامالتی می باشد لذا ، راي اصداري کمیسیون بدوي با 
اصالح قیمت منطقه اي با توجه به نامه شماره 242503 مورخ 99/12/06 ، فلذا ضمن 

رد اعتراض نسبت به ضریب بدوي و محاسبه جدید بمبلغ 1,650,600,000(یک میلیارد 
و  ششصد و  پنجاه میلیون و  ششصد هزار )  ریال صادر  میگردد.

جریمه 163.75  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/10 1/99/39047 تجدید 
نظر

علی اباد   
17

1-2-10183-51-1-0-0 105
3

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  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي دستور وبرابر تصمیم شماره 38268  مورخه 99/11/5 کمیسیون محترم 
ماده صد درخصوص تاریخ ثبت درخواست ملک مورد نظر باستحضار میرساند که ملک فوق 

 در تاریخ
 . ثبت درخواست شده ودرتاریخ 99/8/27 گزارش خالف بشرح ذیل انجام شده 99/8/20

مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  1/99/154   مورخه  99/5/6   
 می باشد که بصورت   3 طبقه روي پیلوت   در 4   واحد مسکونی وزیرشیروانی

بصورت انباري  بازیربناي کل  688/1 مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی درحد 
 : سفت کاري  است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 30/55 مترمربع  -1
افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبات بسطح   121.23  مترمربع ( هرطبقه  40/41  مترمربع  -2

( 
افزایش واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد . و  -3

  بسطح 43/55 مترمربع کسري حد نصب فضاي باز دارند
افزایش بنا درزیرشروانی بسطح 11/97  مترمربع که از مقدار فوق بسطح 9/58 مترمربع   -4

انباري مازاد برتراکم بیش از 5 مترمربع وبسطح 2/39 مترمربع بصورت راهرو می باشد .  
 براساس

نقشه موجود درپرونده فاقد پارك حاشیه اي بوده وبا توجه به افزایش طول درب درصورت 
 اصالح آن برابر نقشه پروانه کسري  دو واحد پارکینگ درآمدي دارند

سطح اشغال مجاز همکف همراه با تشویقی عقب نشینی 69/38%   مورد استفاده %87/34 
 .%وتراکم طبقات همراه با تراکم تشویقی عقب نشینی 208/14%   مورد استفاده 262/86
  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

105
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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 10,179,000(ده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.05  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 1/99/39048 رسیدگ
ي 

 مجدد

پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 105
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک، به استناد تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 449,030,400(چهارصد و  چهل و  

نه میلیون و  سی هزار و  چهارصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 164.48  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 1/99/39048 رسیدگ
ي 

 مجدد

پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 105
4

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 طبقه مازاد، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 688,077,000(ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتاد و  
هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 176.43  2.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی، با توجه به رعایت تعداد پارکینگ ها ، نظر به 
اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده و حکم به ابقاء تعداد 

واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف 89.28  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  305  مورخ 1391/07/16 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 
انضمام زیرشیروانی( انباري)  و به مساحت کلی 735.50 مترمربع صادر  بوده که از بابت 

:موارد زیر داراي  راي رسیدگی مجدد کمیسیون ماده صد مورخ 99/12/23 می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 35.68 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  مساحت 35.68 مترمربع -4

با توجه به حدف انباري در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد  -5
..بر تراکم به کسر راه پله و آسانسور به مساحت 176.43 مترمربع می باشد

. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.66 مترمربع -6
با توجه به تبدیل 3 طبقه به 4 طبقه داراي بناي مازاد بر تراکم برگشت تشویقی آسانسور  -7

.به مساحت 13.05 مترمربع می باشد
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات   -8

دوم و سوم  داراي مابه التفاوت به سطح 44.64 مترمربع در طبقه دوم  و 44.64 مترمربع در 
..طبقه سوم و در مجموع دو طبقه بسطح 89.28 مترمربع می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات   -9
اول تا سوم به مساحت 17.10 مترمربع .( هر طبقه 5.70 مترمربع .)

تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 6  واحد افزایش یافته است ولیکن رعایت  -10
.پارکینگ می گردد

از بابت موارد فوق داراي راي رسیدگی مجدد مورخ 99/12/23 می باشد. عملیات در مرحله 
.بهره برداري می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

به استناد اخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز به شرح زیر می 
:باشد

کاهش در همکف بسطح 5.44 متر مربع -1
کاهش در طبقات اول الی سوم هر کدام بسطح 5.44 متر مربع -2

کاهش پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 4.28 متر مربع -3
از بابت کاهش راه پله در طبقات ا الی 3 بسطح 0.4 متر مربع در هرطبقه و مجموع 1.2  -4

.متر مربع داراي اضافه پرداختی می باشد
کاهش در زیر بناي طبقه مازاد بسطح یک طبقه مازاد بسطح 7.66 متر مربع -5

اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 4.04 متر مربع -6

105
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ضمناً نماي حد شمال داراي ایزوگام براق می باشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و باتوجه به نظریه 
کارشناس منتخب کمیسیون به شماره 240943 مورخ 99/12/4 مبنی بر همخوانی 

بناي موردنظر با بافت موجود به لحاظ همباد سازي و هم ارتفاع بودن، ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی براي طبقه مازاد، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,417,147,200(یک 
میلیارد و  چهارصد و  هفده میلیون و  یکصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 140.59  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/12 1/99/39051 بدوي علی اباد  
بعثت 17

1-2-10185-52-1-0-0 105
5

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 مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 516,516,000(پانصد و  شانزده میلیون و  پانصد و  شانزده 

هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 61.49  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 284 مورخ 99/07/10
  به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی

بانضمام انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 547/65 مترمربع بوده که مالک برخالف مدلول 
 ،پروانه و خارج از تراکم اقدام به احداث بنا نموده اند

عملیات ساختمانی در مرحله ستون طبقه چهارم  و با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي 
:مغایرت  نسبت به مدلول پروانه بشرح ذیل  میباشد

سطح اشغال مجاز 75/95 درصد ---------- مورد استفاده  81/74 درصد -
اضافه بنا در همکف بمساحت  15/14 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً بمساحت 45/42 مترمربع (هر طبقه  15/14مترمربع  -
(

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 140/59 مترمربع در یک واحد مسکونی -
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع  طبقات 1تا 3 بمساحت 0/93  -

 مترمربع
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد که برابر نقشه ارائه شده رعایت پارکینگ  -

.گردیده است
.برابر نقشه معماري ارائه شده طبقه زیرشیروانی (مطابق پروانه) حذف گردیده است -

حیاط خلوت سرتاسري حد غرب بطور کامل رعایت نگردیده که در صورت نورگیري از این  -
.حد رعایت حداقل دو متر فاصله از ملک مجاور در زمان پایان کار الزامی است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

105
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با عنایت به موقعیت مکانی ملک و با توجه بر عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 44,726,400(چهل و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 18.01  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/18 1/99/39053 بدوي میدان  
جهادشهرك 
فرهنگیان 

ك 22 
انتهاي ك 

سمت راست
  

1-2-10452-15-1-0-0 105
6

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/151 مورخ 1397/06/17 
بصورت ساختمان 4/5 طبقه در 6 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با 
.زیربناي 1065/14 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد نازك کاري میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
کاهش بنا در همکف بمساحت 0/96 متر مربع -1

کاهش بنا در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 3/04 متر مربع (هر طبقه 0/76 متر مربع)-2
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 12/79 متر مربع-3

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 2/77 متر مربع بدلیل احداث انباري 
.بیش از 5 متر مربع میباشند که در قسمت توسعه انباري لحاظ گردیده است

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بمساحت 0/34 متر مربع و طبقات -4
بمساحت 4/88 متر مربع (هر طبقه 1/22 متر مربع)

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 6 واحد به 8 واحد -5
.کسري پارکینگ ندارند

 سطح اشغال مجاز 55% (قید شده در پروانه به کسر سایبان ) - سطح اشغال موجود 60/56
% 

.توضیح اینکه تخلف انجام شده کمتر از 5% زیربناي پروانه میباشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

105
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و  طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 18.79 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 918,831,000(نهصد و  هجده میلیون و  هشتصد و  سی و  یک هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو 

واحد به سه  واحد، با توجه به راي  وحدت رویه شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات 
عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه 

ساختمانی به دو واحد، راي به اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد.

جریمه 75.16  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39054 بدوي سعدي 10  
متري 
مرادي

1-2-10346-88-1-0-0 105
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 265مورخ 99/07/02
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 2 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 494.75 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده  
، عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت , سربندي و آجرچینی طبقات اول دوم می باشد و 

:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد
%سطح اشغال مجاز 80% ---------- مورد استفاده  93.41 -

اضافه بنا در همکف به سطح 18.79مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح  56.37 مترمربع ( هر طبقه  18.79  -

مترمربع )
 کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به حذف انباري ها بسطح 23.45 مترمربع -

. الزم به توضیح است که پخ ها بصورت (1/10 عرض دو گذر) صحیح اجرا نشده است -
. افزایش تعداد واحد ها از 2 به 3 واحد که رعایت پارکینگ تا این مرحله می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

105
7

درخصوص گزارش شهرداري منطقه - رشت به طرفیت آقاي  موسی دیبائی مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا طبقه دوم  به مساحت 24.85 مترمربع،طبقه مازاد 

به مساحت 20.83 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 سه  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
424,824,000(چهارصد و  بیست و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.68  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/10 1/99/39065 بدوي گلسار-خ 
104-کوچه 

10

1-1-10058-112-1-0-0 105
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/276 مورخ 
97/09/17 به صورت 2طبقه روي پیلوت شامل یک واحد مسکونی کالً با زیر بناي 190.07 

.مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم با پوشش صد در صد 

اقدام به احداث نموده  و از بابت  اضافه بنا در همکف به سطح  24.85 مترمربع ودر طبقه اول 
 به سطح  24.85 مترمربع

برابر راي کمیسیون بدوي مورخ 98/07/13به مبلغ 462.210.000 ریال جزاي نقدي درحق 
شهرداري محکوم گردیدند که برابر تایید واحد حسابداري به صورت نقد اجراي حکم نموده 

.وپرونده در این واحد مختومه گردید
حال عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي  می باشد و با توجه به نقشه 

: برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به سوابق پیشین می باشد
 %سطح اشغال مجاز 80% ------------------------- مورد استفاده 100 -

اضافه بنا در طبقه دوم  بسطح 24.85مترمربع -
احداث طبقه مازاد بصورت اتاق منضم به طبقات بسطح 20.83 مترمربع که از این مقدار  -

. بسطح 4.99 مترمربع اضافه بناي راه پله می باشد
. رعایت پارکینگ می گردد -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

105
8

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 مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 233,875,000(دویست و  سی و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  

پنج هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.71  2.5
 

5000000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39082 بدوي بلوار قلی  
پور  نبش  
بهارستان 

 اول

1-2-10488-383-1-0-0 105
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره 1/98/250 مورخ 98/09/04 با زیر بناي کلی 435.1 مترمربع در 2.5 طبقه و 2 واحد 
مسکونی صادر شده است. عملیات ساختمانی در مرحله اجراي ستون همکف می باشد. تا 

این مرحله  به استناد نقشه معماري داراي افزایش بنا در همکف بسطح 18.71 متر مربع می 
باشد. سطح اشغال مجاز 74.26 درصد و سطح اشغال مورد استفاده 84.96 درصد می باشد. 

.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

105
9

درخصوص گزارش شهرداري منطقه - رشت به طرفیت مریم طلوعیان  مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 0.12مترمربع، اضافه بنا در طبقات 

اول تا سوم جمعا به مساحت 20.12 مترمربع، احداث طبه مازاد به مساحت 132.32 
مترمربع و راه پله به بام بسطح 9.49 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 سه (3)برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 639,171,000(ششصد و  سی و  نه میلیون و  یکصد و  هفتاد و  یک هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 163.89  3
 

1300000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/12 1/99/39091 بدوي گلسار خ  
92 میخک 1
 جنب س 

 اسکار

1-1-10526-2-1-0-0 106
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  به شماره 360 مورخ89/12/9
بصورت3/5 طبقه بانضمام زیرشیروانی در چهار واحد مسکونی با زیربناي 542.70 متر مربع 

صادر که قبال در مرحله اتمام ستون همکف بابت  افزایش بنا در همکف به مساحت20 
مترمربع داراي صورتجلسه کمیسیون ماده صد مورخ 1390/07/29  می باشد پس از آن 

داراي گواهی عدم خالف شماره 113416 مورخ 1390/08/26 می باشند ضمنا برابر سوابق 
موجود در سیستم سرا  پالك حد شمالی نسبت به ملک فوق برابر درخواست شماره 112570
شکایت که حد جنوب شاکی به کوچه و برابر سند مالکیت متشاکی حد شمال به پالك متصل 

 که داراي اخطار به مالک به شماره660مورخ90/1/16 وداراي سوابق در واحد محترم خالف 
می باشد.  حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري برابر نقشه برداري و پالن معماري 

ارائه شده  برخالف مدلول پروانه وخارج از طول60درصد داراي اضافه بنا بشرح ذیل می 
 باشند

 اضافه بنا در همکف بسطح 0.12 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 60.36 متر مربع (هر طبقه 20.12 متر مربع ) -2

حذف زیرشیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد  بسطح 132.32 متر مربع که از مقدار -3
فوق بسطح 55.52 متر مربع جزء افزایش بنا ي مازاد بر تراکم و بسطح 38.40 متر مربع مابه 
التفائت بناي تبدیلی مازاد بر تراکم  و مابقی ( 1/2 مساحت زیرشیروانی  ) بسطح 38.40 متر 

 مربع  جزئ زیربناي پروانه صادره می باشد
 اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 9.49 متر مربع -4

رعایت پارکینگ برابر ضوابط زمان صدور پروانه می گردد سطح اشغال مجاز 50% سطح 
اشغال اجرایی 65.21% حالیه درخواست مجوز حفاري آسفالت بطول 10 متر جهت نصب 

.انشعاب برق را دارند  مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

106
0

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
تبدیل همکف به مسکونی (همزمانساز )  بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان  جریمه بمبلغ 5,801,544,000(پنج میلیارد و  هشتصد و  یک میلیون و  
پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 575.55  3
 

3360000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/12/18 1/99/39094 تجدید 
نظر

بلوار  
دیلمان  

کوچه همت

1-1-10498-30-1-0-0 106
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 520 مورخ 94/12/27 بصورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 25 واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام زیرشیروانی (انباري) با 
زیربناي 5449/78 متر مربع (با استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده که عملیات 

: اجرایی در مرحله بهره برداري بوده و قبال` بابت
 اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 72/78 متر مربع-1
اضافه بنا در همکف بمساحت 72/78 متر مربع-2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم بمساحت 145/56 متر مربع (هر طبقه 72/78 متر مربع)-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات اول و دوم بمساحت 8/10 متر مربع -4

(هر طبقه 4/05 متر مربع)
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/97/26784 مورخ 1397/08/26 و متعاقب آن  

.گواهی عدم خالف بشماره 339661 مورخ 1397/11/24 دریافت نموده اند
: همچنین بابت

اضافه بناي همزمانساز در زیرزمین بمساحت 0/68 متر مربع ******
کاهش بنا در همکف با احتساب فضاي رمپ بمساحت 10/14 متر مربع ******

اضافه بنا در طبقات 2.1 بمساحت 27/22 متر مربع (هر طبقه 13/61 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقات 4.3 بمساحت 172/78 متر مربع (هر طبقه 86/39 متر مربع) ******
اضافه بنا در طبقه پنجم بمساحت 113/66 متر مربع (بمساحت 27/27 بدلیل عدم  ******

رعایت عقب سازي)
توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 26/24 متر مربع ******

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 39/91 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمساحت 26/24 متر مربع از آن در قسمت توسعه بنا 

لحاظ گردیده است.(مساحت باقیمانده 13/67 متر مربع)
اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 538/79 متر مربع بدلیل استفاده از سقف  ******

تراکم اعطایی
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 25 واحد به 29 واحد مسکونی ******

 و تعداد یکواحد کسري پارکینگ
 داراي رأي بدوي بشماره 1/98/29707 مورخ 1398/05/08 و

اضافه بنا در زیرزمین بمساحت 38/03 متر مربع بصورت احداث سایبان در محوطه /***
 جهت تأمین پارکینگ

اضافه بنا در همکف بمساحت 61/53 متر مربع (قسمتی بصورت احداث نگهبانی در  /***
حیاط جنوبی بمساحت 29/26 متر مربع - بمساحت 32/27 متر مربع بصورت احداث راه پله 

106
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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در حیاط)
توضیح اینکه مساحت طبقات بمیزان 0/05 متر مربع و زیرشیروانی بمیزان 1/13 متر مربع 

.کاهش یافته است
%سطح اشغال مجاز در زیرزمین (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 68/88

%سطح اشغال مجاز در همکف (زمان پروانه) 57/19% - سطح اشغال موجود 69/90
داراي رأي کمیسیون تجدید نظر بشماره 1/99/36037 مورخ 1399/06/05 (بابت احداث 

سایبان در محوطه بمساحت 38/03 متر مربع مبنی بر قلع بنا و باقی موارد محکوم به 
.جریمه) میباشند

توضیح اینکه طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به برچیدن سربندي سایبان در محوطه 
.نموده اند

مجددا` بابت احداث سایبان در محوطه بمساحت 38/03 متر مربع (زیرزمین) جهت تأمین  
پارکینگ داراي رأي بدوي بشماره 1/99/37209 مورخ 1399/08/12 مبنی بر جریمه 

.میباشند
*********************

توضیح اینکه وضع موجود داراي تبدیل همکف به مسکونی بمساحت 575/55 متر مربع با 
.قدمت سال 95 و بصورت همزمانساز میباشند

ضمنا` با توجه به تزاحمی بوده پارکینگ هاي شماره ( 26 - 30 ) و ( 25 - 29) تعداد 2 واحد 
.کسري پارکینگ درآمدي دارند

.حالیه متقاضی مجددا` درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي 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 ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 

همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2.5به 2.25 برابر 
ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  980,262,000(نهصد و  هشتاد میلیون و  

دویست و  شصت و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 80.68  2.25
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 1/99/39095 تجدید 
نظر

خ معلم، 
میدان 

سرگل ، به 
سمت 16 

متري تنها ، 
کوچه 6

1-2-10272-3-1-0-0 106
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درخصوص افزایش واحد راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/34مورخ 
1399/09/24 بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در  زیر شیروانی با زیربناي 

375.05 متر مربع در دو واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد اجراي ستون 
طبقه سوم  است  برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 

 60% تا این مرحله  بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح حدود 20.17 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح حدود  20.17 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه  دوم بسطح حدود  2.17متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح حدود  20.17 متر مربع-4

 تعداد واحد هاي مسکونی یک واحد افزایش یافته است -5
 فضاي سبز اجرا نشده است داراي کسري فضاي باز   می باشد -6

درب پارکینگ نصب نشده است رعایت پارکینگ می گردد الزم به توضییح است در قسمتی 
از حیاط خلوت بطول 3.10 متر عرض دو متر حیاط خلوت رعایت نسده است و در این قسمت 

راه پله احداث شده است  و برابر پالن ارائه شده در این قسمت پنجره مشرف به پالك 
همسایه ندارد درخواست گواهی عدم خالف  را دارند سطح اشغال مجاز 70% سطح اشغال 

.اجرائی 86.66%  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم میگردد

106
2

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 19.05 مترمربع، احداث سایه بان به مساحت 

5.78 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 19.02 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 155.68 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً 
به مساحت 4.49 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به 

منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 
وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-244253 مورخ 99/12/10 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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  2,402,857,200(دو میلیارد و  
چهارصد و  دو میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 242.06  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/13 1/99/39102 بدوي بلوار  
انصاري 

استاد معین 
6 متري

1-1-10233-6-1-0-0 106
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 122مورخ 99/04/28
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 594.43 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
، احداث نموده

عملیات ساختمانی در حد  اتمام اسکلت و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري 
:ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز 74.37% ---------- مورد استفاده 87.90 -
اضافه بنا در همکف به سطح 19.05مترمربع -

 احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ بسطح 5.78 مترمربع -
 عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت سراسري از 2 به 1.93 متر -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً  57.06 مترمربع (هر طبقه 19.02 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 155.68مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.38 مترمربع و در  -
 . مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.11 مترمربع عرض موجود راه پله در هر طرف 1.10 متر است
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد  که تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -

 . گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

106
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب سه(3) برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 942,278,400

(نهصد و  چهل و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 93.48  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 1/99/39106 تجدید 
نظر

جاده انزلی   
-  گلباغ 

نماز شهرك 
شهید 

بهشتی 
بوستان 21

1-1-10492-41-1-0-0 106
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 51 مورخ 
1398/03/25 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل  یک واحد مسکونی با انباري در 

. زیرشیروانی کالً با زیر بناي  386.17 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم  با پوشش صد در صد 
اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در حد اجراي ستون طبقه سوم می باشد و تا این 
:مرحله با توجه به نقشه  معماري ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز80% ---------- مورد استفاده 100 -
اضافه بنا در همکف به سطح 23.37 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 23.37 مترمربع-

  اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 23.37 مترمربع- 
  اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 23.37 مترمربع-

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. هر گونه مغایرت در مراحل بعدي و با توجه به پیشرفت ساختمان قابل بررسی خواهد بود

مراتب با توجه به نامه 230891 مورخ 99/11/23 دبیرخانه کمیسیون ماده صد جهت صدور  
.دستور مقتضی تقدیم می گردد

106
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

22,800,000(بیست و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 6  2
 

1900000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 1/99/39109 بدوي صفاري   
پامچال

1-2-10084-129-1-0-0 106
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک شاکی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه اول ساختمان 
5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی بوده که داراي پروانه و پایانکار می باشد و به استناد 

.آن خالف و عقب نشینی ندارد
ملک متشاکی (همسایه غربی ملک شاکی ) ساختمان احداثی 4 طبقه روي پیلوت در 4  

واحد مسکونی داراي پروانه و پایانکار میباشد. حالیه احدي از ساکنین بدون مجوز اقدام به 
احداث سایبان در حیاط جنوبی به سطح تقریبی 6 مترمربع نموده اند که شاکی نسبت به این 

.امر معترض بوده و تقاضاي رسیدگی دارد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه یک  رشت مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 13,765,000(سیزده میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 24.94  2
 

162500  , 1377
 , 1396

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 1/99/39113 رسیدگ
ي 

 مجدد

فاز دوم 
معلم ك 

گلریزان 2 
ك سوم

1-2-10345-9-1-0-0 106
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه یک  رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 101.84 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 225960مورخ 99/11/16 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 1,654,900(یک میلیون و  ششصد و  پنجاه و  چهار هزار و  نهصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 101.84  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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  0
 

1020000  , 1396 افزایش تعداد واحد

در خصوص دو  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

102,000,000(یکصد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

1020000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 117 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان مسکونی بدون مجوز یک طبقه روي همکف و با قدمت سال 77 بوده که 
.مالک در سال 96 اقدام به دیوارکشی در حیاط و تبدیل آن به دو واحد مسکونی نموده است

.از بابت احداث بدون مجوز بنا داراي راي تخریب میباشد
:حالیه با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر می باشد

 احداث بنا درهمکف به سطح 87.60 مترمربع -1
احداث بنا در طبقه اول به سطح 35.88 مترمربع -2

دیوارکشی به طول 3.30 متر -3
.دو واحد کسري پارکینگ دارد -4

.ابعاد نورگیر 1.70*1.85 متر بوده و مشرف به پالك مجاور میباشد
.کال به سطح 101.84 مترمربع در حد تراکم و 21.64 مترمربع خارج تراکم میباشد

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 99/09/27 به سطح 15.16 مترمربع از حد غرب در 

.تعریض معبر 10 متري میباشد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم میگردد

106
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي تجاري 
(تبدیل پارکینگ و انباري به مغازه)، محرز و مسلم است، نظر به موقعیت مکانی و به 

لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به هیات کارشناسان رسمی دادگستري 
درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و به موجب نظریه شماره 239920 مورخ 

99/12/4 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4954500000 ریال تعیین و براورد 
نموده است لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 990,900,000(نهصد و  نود میلیون و  نهصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 33.03  0
 

3100000  , 1393 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1399/12/12 1/99/39127 بدوي بلوار  
دیلمان 
نبش 

چهارراه 
شهیدبهشت

  ي

1-1-10377-612-1-5-0 106
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 قطعه 
پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده طبق سند مالکیت بصورت عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به 
مساحت 75.69 مترمربع در طبقه دوم و قطعه 5 تفکیکی به انضمام پارکینگ به مساحت 
19.30 مترمربع و قطعه یک تفکیکی به انضمام انباري به مساحت 13.73 مترمربع و قطعه 

یک تفکیکی که داراي پروانه به شماره 233 مورخ 1387/04/23 و  پایانکار به شماره 
154593 مورخ 1392/07/03  می باشد  که داراي بالمانع به شماره 178164 مورخ 

1393/2/27 می باشد و متعاقب آن  مالک در سال 1393 مبادرت به تبدیل پارکیگ و انباري 
خود (  19.30 مترمربع پارکبنگ و  13.73 مترمربع انباري )   به یک باب مغازه به مساحت 

.33.03 مترمربع نموده است
.دو واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق می گیرد

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/38179 مورخ 1399/10/29 در 
مورد سال وقوع تخلف ، مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

( سال وقوع تخلف 1393 می باشد.)
..مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

106
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با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی و عدم امکان اصالح آن با 
ضریب یک  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و 

 هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/16 1/99/39128 تجدید 
نظر

گلسار - خ 
استاد معین 

- ك 16 
نبش کوچه 

دوم

1-1-10443-30-1-0-0 106
8

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ تجاري  و عدم امکان اصالح آن با 

ضریب2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,344,000,000(یک میلیارد و  
سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 200  2
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي  مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,303,545,600(یک میلیارد و  سیصد و  سه میلیون و  پانصد و  
چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 193.98  2
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره243893 مورخ 99/12/9 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی و معامالتی  مکان موصوف را به مبلغ 28/085/150/000 
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 5,617,030,000(پنج 
میلیارد و  ششصد و  هفده میلیون و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   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 2409.84  0
 

3360000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/16 1/99/39128 تجدید 
نظر

گلسار - خ 
استاد معین 

- ك 16 
نبش کوچه 

دوم

1-1-10443-30-1-0-0 106
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ اموزشی  و عدم امکان اصالح آن با 
ضریب 1/5  برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,906,000,000(سه میلیارد و  

نهصد و  شش میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 775  1.5
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` در اجراي تصمیم شماره 1/99/36281  مورخه 99/6/17 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر بررسی مغایرت زیربناي پروانه با زیربناي اجرایی مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه 

 زمین نسقی
با عرصه حدود  1829/34 متر مربع و ساختمان در حال احداث  در دو بلوك متصل بهم  که 
براي آن   پروانه  ساختمانی از سوي  بخشداري مرکزي بشماره 7517 مورخ 1383/10/22  

بصورت سه  طبقه  ، شامل
فروشگاه و سالنهاي آموزشی و پارکینگ و استخر شنا و سرایداري و دفتر کار و رختکن  با  

زیربناي 2300 متر مربع صادرگردیده  که پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط میباشد وبا 
عنایت به جلسه کارگروه فنی

مورخه 98/11/28 که درآن قید گردیده بود کل زیربنا با عنایت به عدم اعتبار پروانه وخالف  
صورت گرفته بدون مجوز گزارش گردد و متعاقب آن  با توجه به نامه شماره 80257 مورخه 

99/5/6 بخشداري مرکزي
که ثبت اتوماسیون شهرداري گردیده  مبنی بر تایید اصالت پروانه از سوي آن بخشداري   

درخصوص اینکه زیربناي پروانه صادره از مجموع زیربناي اجرایی کسر شود یا خیر از 
مدیریت محترم نظریه ارشادي خواسته

شد که برابر دستور شهرداري محترم منطقه اعالم شده که با عنایت به نامه بخشداري  
مرکزي در خصوص اصالت پراونه  جهت اصالح گزارش  اقدام شود و گزارش قبلی اصالح 

وزیربناي پروانه از زیربناي خالف کسر
گردید وجدول تحلیل خالف اصالح گردیده .  همچنین عملیات ساختمانی در بلوك یک در  
حد سفت کاري است که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستري که بشماره 211160  مورخه 

 99/10/27 ثبت اتوماسیون
شهرداري مرکز گردیده شروع  بناهاي احداثی سال 1392 اعالم گردیده که گزارشات ماضی 
براساس تاریخ اعالم شده از سوي کارشناس رسمی دادگستري به سال 1392 اصالح گردیده 

 : وزیربناي آن  شامل
همکف در بلوك یک  بصورت آموزشی  بازیربناي 973/56  مترمربع + همکف در بلوك   -1
دوم  یکباب  مغازه با ارتفاع 4متروزیربناي 183/27 مترمربع  وراه پله تجاري بسطح 4/88 

مترمربع وراهرو وراه پله مسکونی
بسطح 21/11 مترمربع   . که درمجموع دو بلوك درهمکف نسبت به زیربناي پروانه بسطح 

. 117/18 مترمربع کاهش بنا دارد
طبقه اول در بلوك یک  بصورت آموزشی بازیربناي 973/56  مترمربع +  طبقه اول  در   -2

بلوك دوم  بصورت یک واحد تجاري مستقل با راه پله دسترسی اختصاصی وارتفاع 3/5 متر  

106
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بسطح 189/77 مترمربع  و راه پله
مسکونی بسطح 19/49  مترمربع  که درطبقه اول نسبت به زیربناي  پروانه بسطح 482/82    

مترمربع داراي افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت آموزشی و بسطح 189/77 مترمربع 
..  بصورت تبدیل واحد مسکونی به تجاري  می باشد

طبقه دوم  در بلوك یک  بصورت آموزشی بازیربناي 973/56   مترمربع  +  طبقه دوم   -3
در بلوك دوم بصورت یک واحد مسکونی  بسطح 174/7 مترمربع و راه پله بسطح 19/28  

 مترمربع که در این طبقه نسبت به زیربناي
پروانه صادره بسطح 867/54  مترمربع داراي افزایش بناي مازاد برتراکم  بصورت آموزشی 

 .   می باشد
طبقه سوم  در بلوك یک  بصورت راه پله بسطح 120/77 مترمربع وتراس روباز ( بام  -4
تهرانی ) بازیربناي  852/79 مترمربع بصورت آموزشی  که مجاز به احداث بصورت بام 

 تهرانی نمی باشد +   طبقه سوم در بلوك دوم
بصورت  یک واحد مسکونی که قسمتی از آن داراي تراس روباز است بازیربناي 193/98 

 . مترمربع  که نسبت به زیربناي پروانه این طبقه مازا برتعداد طبقات پروانه می باشد
باتوجه به ضوابط پارکینگ ردیف 1-4 دفترچه ضوابط پارکینگ ( آموزش عالی وفنی  -5

حرفه اي )به ازاي هر 100 مترمربع زیربنا یک ونیم پارکینگ سرپوشیده یا روباز نیاز است که 
  براساس سطح آموزشی 3894/24

مترمربع نیاز به 58  واحد پارکینگ بوده که تعداد 27 واحد آن درفضاي باز تامین و تعداد 31
 .     واحد کسري پارکینگ آموزشی دارند

با توجه به سطح تجاري ذکر شده براي هر 50 مترمربع بناي تجاري نیاز به یکواحد -6
. پارکینگ بوده که براي سطح مذکور کسري تعداد 8 واحد پارکینگ تجاري دارند

 براي تعداددو واحد مسکونی کسري دوواحد پارکینگ مسکونی دارند -7
ضمنا`به استناد خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/07/22 ملک فوق بمساحت 2/17 متر مربع 

 .  از اعیان هر طبقه در تعریض خیابان 20 متري حد جنوب قرار دارد
همچنین  ملک فوق براساس طرح تفصیلی قدیم درکاربري آموزشی   وبراساس طرح 

تفصیلی جدید در پهنه ورزشی تثبیت شده قرار داردکه براساس طرح تفصیلی کل بناي 
 . احداث مازاد برتراکم می باشد

  . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
*********************************************************

************************************
احتراما` با عنایت به درخواست مجدد متقاضی مبنی بر بررسی مجدد درخصوص تخلفات 
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صورت گرفته برابر استعالم بعمل آمده از بناي تجاري وآموزشی  شروع عملیات ملک فوق به 
 سال 1392 اصالح میگردد واما

درخصوص سایر موارد مطرح شده از سوي متقاضی کلیه موارد اعم از کسري پارکینگ وغیر 
 . براساس ضوابط طرح تفصیلی اعالم شده است مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه - رشت به طرفیت آقاي حسین اسالم دوست و 
شرکاء مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 94.16  

مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا ششم هر طبقه به مساحت 132.15 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به سطح 398.08  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 

گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد و همچنین بازدید اعضاي 
کمیسیون که حکایت از وجود ساختمانهاي مجاور با ارتفاع مشابه و همچنین آراي 

جریمه  صادر شده  مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
اخذ جریمه با ضریب سه(3)برابر ارزش معامالتی به مبلغ 13,725,295,200(سیزده 

میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  پنج هزار و  دویست) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1285.14  3
 

3560000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/12 1/99/39133 بدوي گلسار نبش 
 161 الله

1-1-10149-75-1-0-0 106
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 224 مورخ 1398/08/09 و اصالح 
پروانه شماره 373583 مورخ 1399/07/12 بصورت ساختمان 6 طبقه بر روي پیلوت در 6 

واحد مسکونی بهمراه زیرزمین بانضمام انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 2232/22 
.متر مربع صادر گردیده که عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت در طبقه هفتم میباشد

: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي
حذف زیرزمین و اضافه بنا در همکف بمساحت 94/16 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 6.5.4.3.2.1 بمساحت 792/90 متر مربع (هر طبقه 132/15 متر مربع)-2
توضیح اینکه قسمتی از اضافه بناي مذکور در طبقات 1 تا 6 بمساحت 30/78 متر مربع 

.مربوط به احداث کنسول بسمت معبر حد شرق میباشد
احداث طبقه هفتم بمساحت 398/08 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

(قسمتی از زیربناي فوق بمساحت 30/78 متر مربع مربوط به احداث کنسول بسمت معبر 
حد شرق)

توضیح اینکه درخصوص وضعیت کسري پارکینگ پس از آجرچینی و مشخص شدن تعداد 
.واحد ها متعاقبا` اظهار نظر میگردد

% سطح اشعال مجاز  60/1 % - سطح اشغال موجود 82/98
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
***********************

طبق پالن معماري ارائه شده ، پارکینگ هاي شماره (1 - 8 ) و (6 -7) و (4 -14) یک به یک 
در تزاحم و تعداد 3 واحد کسري پارکینگ درآمدي ( تزاحمی ) دارند.(بروزرسانی)
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 با توجه به عدم نقض راي تجدیدنظر  توسط دیوان ، قابلیت طرح و بررسی در 
کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 141.24  0
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/16 1/99/39141 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید 
انصاري 

جنب فنی 
 حرفه اي

1-1-10436-82-1-0-0 107
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  137 مورخ 
97/06/11به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  با زیربناي کل 483.29 

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی درمرحله سفتکاري  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 

:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بکسر راه پله بمقدار  54/86 -

.درصد---- سطح اشغال اجرا شده  بکسر راه پله   75/61 درصد میباشد
کاهش بنا در همکف به سطح 1/42 مترمربع-

احداث یکباب مغازه در محوطه بسطح 34.49 مترمربع-
کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0/97 مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 2-3 هرکدام  بسطح  7.40 مترمربع که جمعآ بسطح 14.80 مترمربع-
کنسول غیر مجاز در طبقات 2-3 هرکدام بسطح 0/47 مترمربع که در مجموع بسطح 0/94-

 مترمربع
احداث یک طبقه مازاد درطبقه چهارم بسطح 115.02 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 047 -

مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به شارع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  0/45 مترمربع که -

جمعآ بسطح 1/35 مترمربع
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 0/27 مترمربع-

 عرض راه پله 2.96 متر-
 افزایش بناي انباري در زیرشیروانی بسطح 8.41 مترمربع-

 کاهش راهرو در زیرشیروانی بسطح 8.69 مترمربع-
کاهش فضاي راه پله وآسانسور در زیرشیروانی  بسطح 8.53 مترمربع*-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

...با توجه به جانمایی پارکینگ ها داراي  یک واحد کسري پارکینگ  تجاري تعلق میگردد-
..مشمول نما ومنظر میگردد-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
الزم بذکراست با توجه به شکل خاص و اضالع ساختمان جهت تعیین رعایت عقب نشینی  -
و باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/07/17 حد شمالی به خیابان 16متري در همکف وطبقات 

هرکدام بمقدار0/09 مترمربع که درمجموع 0/45 مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی 
..میباشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

107
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک  را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی پنجم با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 5,783,904,000(پنج میلیارد و  
هفتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 573.8  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39150 تجدید 
نظر

0-0-1-20-10033-1-1 گلسار 106 107
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  330 مورخ  97/11/07 با زیر بناي کل  1628.8 مترمربع در 5.5 طبقه با انبار زیر 

شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف 
ششم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده، تا این مرحله داراي افزایش بنا به شرح 

:زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 81.56 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 

.82.96درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی  پنجم جمعاً به سطح 476.3 مترمربع ( هر  -2

طبقه 95.26 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 341.96 متر مربع در طبقه ششم -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 3.19 متر مربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 

12.75 متر مربع ( هر طبقه 2.55 متر مربع )
.تعداد واحد ها از 10 واحد به 6 واحد مسکونی کاهش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -5

داراي کسري فضاي باز و فضاي سبز می باشد -6
درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  

.گردد
با توجه به تصمیم کمیسیون 37743 مورخ 99/9/29 از تخلفات فوق تا سقف طبقه  ***

چهارم در فرم تحلیل جریمه الیحه ورود اطالعات گردید. مابقی تخلفات باید با پرونده بدوي 
.جدید به کمیسیون ماده صد اعالم گردد

با توجه به تصمیم کمیسیون 38256 مورخ 99/11/11 کلیه تخلفات در فرم تحلیل و  ***
.جریمه الیحه وارد گردید

با توجه به درخواست شماره 257884 مورخ 99/12/25 اتوماسیون و دستور معاونت در  ***
توضیحات لذا جهت محاسبه بخش جزاي نقدي متراژ طبقه پنجم تا حصول نتیجه از دیوان 

عدالت اداري از جدول کاربري ها حذف گردید
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، در خصوص طبقه مازاد پنجم، با توجه به 
همخوانی ساختمان موردنظر با بافت موجود به لحاظ همبادسازي و هم ارتفاع بودن، 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي بدوي و به استناد تبصره 2 ماده 

صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 2,063,880,000(دو میلیارد و  شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 204.75  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/16 1/99/39152 تجدید 
نظر

دیلمان 
زمینهاي 

  فرهنگیان

1-1-10480-11-1-0-0 107
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بناي طبقات همکف 
الی چهارم (تبدیل تراس به بناي مفید)، ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد لذا ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 428,820,000(چهارصد و  بیست و  هشت 

میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 51.05  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث اضافه بناي 
طبقات همکف الی چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه 

به مبلغ 346,920,000(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال، 
عینا تایید می گردد.

جریمه 41.3  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/20 مورخ 1398/03/08 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 1059.4 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

سفت کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 10.52 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.98 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 6.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 6.35 مترمربع -
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 10.1 مترمربع -

 احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 204.75 مترمربع -
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 51.05 مترمربع  -
( طبقات اول تا سوم هرکدام به سطح 13.7 مترمربع و طبقه چهارم به سطح 9.95 مترمربع )
.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

.زیرشیروانی به سطح 18.7 مترمربع کاهش یافته است 
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت شده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 68.42 
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب سه(3) برابر 

ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 5,381,510,400
(پنج میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  یک میلیون و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد..

جریمه 533.88  3
 

3360000  , 1399 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/12/17 1/99/39153 تجدید 
نظر

چهارراه  
  احمدیان

1-2-10097-20-1-0-0 107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/189 مورخ 1398/07/08 به صورت 4 طبقه در 8 واحد 
مسکونی بر روي باب 4 باب مغازه به همراه بالکن با زیر بناي کل 2012.32 مترمربع صادر 

گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت سقف طبقه پنجم  بوده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به سطح 35.13 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8 مترمربع به  -
صورت عدم رعایت 1 متر عقب سازي حد شمال می باشد )

اضافه بنا در همکف به سطح 73.63 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 8 مترمربع به  -
صورت عدم رعایت 1 متر عقب سازي حد شمال می باشد )

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 88.61 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح 314.72 مترمربع ( هر طبقه 78.68  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 8 مترمربع به صورت عدم رعایت 1 متر عقب سازي حد 
شمال می باشد )

اضافه بنا به صورت کنسول غیر مجاز به شارع عام در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به سطح  -
15.04 مترمربع ( هر طبقه 3.76 مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -
سطح 5.69 مترمربع و در طبقه اول به سطح 0.62 مترمربع و در طبقات دوم تا پنجم جمعاً به 

سطح 0.44 متر مربع ( هر طبقه 0.11 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد 

.تا این مرحله رعایت پارکینگ مسکونی گردیده است *
با توجه به عدم دیوارچینی مغازه ها و بالکن ، در خصوص تعداد و توسعه مغازه و  **
.همچنین کسري پارکینگ تجاري احتمالی در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 63.52% ...................... سطح اشغال استفاده شده در  
%همکف 80.05

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید 
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4,007,304,000(چهار میلیارد و  هفت میلیون و  سیصد و  چهار هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 397.55  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/18 1/99/39157 بدوي گلسار خ  
192  

1-1-10531-1-1-0-0 107
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/280 مورخ 1398/10/03 به صورت 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیربناي کل 

991.27 مترمربع صادر گردیده است.  عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 78.43 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 313.72 مترمربع ( هر طبقه 78.43  -

مترمربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول تا -

چهارم جمعاً به سطح 5.40 متر مربع ( هر طبقه 1.35 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.زیرشیروانی به سطح 10.47 مترمربع کاهش یافته است
.رعایت پارکینگ گردیده است

.به دلیل افزایش طول درب پارکینگی ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60.09% ...................... سطح اشغال استفاده شده 86.16
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 اضافه بناي طبقات همکف الی سوم، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 683,676,000(ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  ششصد و  

هفتاد و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 135.65  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39168 بدوي رشتیان خ 
 دوم

1-2-10682-54-1-0-0 107
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/310 مورخ 1399/07/20به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد 

 .مسکونی با زیر بناي کل 838 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اسکلت و سقف طبقه چهارم بوده و به استناد نقشه برداري ارائه 

:شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 20.51 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 115.14 مترمربع ( هر طبقه 38.38 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به سطح 220.76 مترمربع -
%سطح اشغال مجاز همکف 60.08% ...................... سطح اشغال استفاده شده 72.72

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 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 بناي همکف به مساحت 17.19 مترمربع،  اضافه بناي طبقات اول تا 

پنجم، هریک به مساحت 19.74 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 136.57 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 4.18 مترمربع، مازاد انباري به 

مساحت 2.61 مترمربع، توسعه انباري زیرشیروانی به مساحت 20.72 مترمربع با توجه 
به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت 

شماره ش ر-246587 مورخ 99/12/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 2,808,105,600(دو میلیارد و  هشتصد و  هشت میلیون و  یکصد و  پنج هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 279.97  3
 

3560000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 1/99/39174 بدوي استاد معین  
 اول خ یاس

1-1-10106-2-1-0-0 107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 532 مورخ 1397/12/28 و 
تمدید پروانه شماره 373495 مورخ 1398/12/23 بصورت ساختمان 5/5 طبقه در 4 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 919/86 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد آجرچینی میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

 اضافه بنا در همکف بمساحت 17/19 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 5.4.3.2.1 بمساحت 98/70 متر مربع (هر طبقه 19/74 متر مربع)-2
احداث طبقه ششم بمساحت 136/57 متر مربع (به کسر راه پله زمان پروانه) بعنوان -3

طبقه مازاد
 توسعه انباري در زیرشیروانی بمساحت 20/72 متر مربع-4

توضیح اینکه داراي اضافه بناي خارج از تراکم بمساحت 23/33 متر مربع بدلیل احداث 
انباري بیش از 5 متر مربع میباشند که بمیزان 20/72 متر مربع در قسمت توسعه بنا لحاظ 

گردیده است.(مابه التفاوت 2/61 متر مربع)
کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 واحد به 3 واحد-5

کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 3.2.1 بمساحت 0/33 متر مربع (هر -6
طبقه 0/11 متر مربع) - طبقه چهارم بمساحت 3/74 متر مربع - طبقه پنجم بمساحت 0/11 

متر مربع
.کسري پارکینگ ندارند

توضیح اینکه اسکلت ساختمان بصورت فلزي میباشد .(پروانه بصورت بتنی)
%سطح اشغال مجاز 65/17% - سطح اشغال موجود 76/48

بمساحت 45/55 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز  و تاکنون فضاي سبز اجرا نشده و در 
.نقشه ها نیز لحاظ نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 

ارزش معامالتی ، به مبلغ 1,935,460,800(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  پنج میلیون 
و  چهارصد و  شصت هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 192.01  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/12/09 1/99/39178 بدوي گلسار   
134 انتهاي 
 توحید 8

1-1-10471-25-1-0-0 107
7

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 درخصوص تراکم اعطایی، 

حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 173,460,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  
چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.25  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 423 مورخ 1394/12/27 و تمدید پروانه به شماره 325482 

مورخ 1396/12/28 به صورت 4.5 طبقه در 3 واحد مسکونی ( 3 و 4 دوبلکس ) با زیر بناي 
کل 494.85 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام نازك کاري بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 30.68 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 135.92 مترمربع ( هر طبقه 33.98  -
مترمربع )

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف 3.55 -
  مترمربع

کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در طبقات اول  -
تا سوم هر کدام به سطح 5.36 متر مربع و طبقه چهارم به سطح 5.78 مترمربع ( جمع کل 

طبقات 21.86 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

.زیرشیروانی به سطح 0.15 مترمربع کاهش یافته است 
افزایش تعداد واحدها از 3 به 4 واحد ( طبقه سوم و چهارم از حالت دوبلکس خارج و  -

تبدیل به یک واحد مستقل گردیده اند )
.با توجه به افزایش طول درب پارکینگی ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد -

به سطح 103.25 مترمربع در زمان پروانه از خارج تراکم استفاده نمودند. ( تبصره 7 ) -
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است 

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 50% ...................... سطح اشغال استفاده شده 84.30
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

107
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 و با نظر به تایید 

استحکام و ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 225955 مورخ 99/11/16 
کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري) و با عنایت به نامه شماره 239272 مورخ 

99/12/3 شهرداري مبنی بر اخذ رضایت نامه ثبتی از شاکی پرونده ، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 399,722,400(سیصد و  نود و  نه میلیون و 
 هفتصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.98  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39179 تجدید 
نظر

بلوار رجائی 
  

1-2-10101-209-1-0-0 107
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا، به لحاظ عدم 

ضرورت قلع و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 
240944 مورخ 99/12/4 کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري)، به استناد تبصره 2

 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري ، به مبلغ  5,631,033,600

(پنج میلیارد و  ششصد و  سی و  یک میلیون و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 567.92  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/09 1/99/39180 بدوي پستک بعد  
 از کانال

1-1-10539-44-1-0-0 107
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/97/299 مورخ 97/10/08 و اصالح پروانه مورخ 99/04/09 به صورت 5 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و بازیربناي 
1301.45مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه 

:داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 45.24 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 304.95 مترمربع (هر طبقه 60.99 مترمربع) -2
احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به سطح 217.29 مترمربع (به کسر مساحت راه  -3

 پله داخلی) بدون افزایش تعداد واحدهاي مسکونی
به سطح 0.44 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -4

همکف
.طبقه پنجم وقسمتی از طبقه ششم به صورت یک واحد آپارتمان (دوبلکسی) میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 60.20 درصد و سطح اشغال موجود 78.25 درصد میباشد 

.فضاي باز تامین نگردیده است
با توجه به افزایش طول دربهاي پارکینگ مشمول عوارض درآمدي دو واحد کسري پارکینگ 

.میباشد
.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

107
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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 مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی ، به مبلغ 593,460,000(پانصد و  نود و  سه میلیون و  چهارصد و  

شصت هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 43.96  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39181 بدوي جاده انزلی 
شهرك 
بهشتی 
دهسرا 

بوستان 13

1-1-10480-6-1-0-0 108
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستونهاي طبقه دوم 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 419 مورخ 99/10/02 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و بازیربناي 462.32 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به 
:شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 11.63 مترمربع -1
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.75 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقات اول ودوم به سطح 23.26 مترمربع (هر طبقه 11.63 مترمربع)-3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 7.32  -4
مترمربع (هر طبقه 3.66 مترمربع)

.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 
سطح اشغال مجاز پروانه 76.02 درصد و سطح اشغال موجود 84.40 درصد میباشد.از بابت  
موارد مذکور داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده 

.صد میباشد
حالیه با پیشرفت عملیات ساختمانی داراي اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 11.63 مترمربع، 
کاهش راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقه سوم به سطح 3.66 مترمربع بوده همچنین 

 با توجه به عدم اجراي تراس آفتابگیر و تبدیل آن به بناي مفید داراي مازاد بر تراکم در 
.طبقات اول تا سوم به سطح 26.49 مترمربع میباشد

.که موارد اخیر می بایست طی پرونده جدید به کمیسیون ماده صد ارسال گردد

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

108
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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 مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ، به مبلغ 103,243,200(یکصد و  سه میلیون و  دویست و  چهل و  سه 

هزار و  دویست)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.32  3
 

3360000  , 1394
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 1/99/39182 بدوي گلسار  
 خ136

1-1-10065-33-1-0-0 108
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، 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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/09 1/99/39182 بدوي گلسار  
 خ136

1-1-10065-33-1-0-0 108
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( ساختمان در حال احداث که براي آن پروانه ساختمانی به شماره 228 مورخ 1393/11/11 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیر شیروانی در 2 واحد مسکونی با زیربناي 
500.80 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و تا این 

:مرحله داراي تخلف ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 2.3 متر مربع -- اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  -

سطح 37.6 متر مربع (هر طبقه 9.4 متر مربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن به بناي مفید در همکف به سطح 2.2 مترمربع و طبقات اول  -

تا چهارم جمعاً به سطح 8.8 مترمربع ( هر طبقه 2.2 مترمربع )
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد افزایش یافته در نتیجه داراي 2  واحد کسري  -

 .پارکینگ می باشد
با توجه به افزایش تعداد واحد مسکونی به سطح 76.7 متر مربع در طبقه دوم و به سطح  -

 .76.7 متر مربع در طبقه چهارم با عنوان افزایش تعداد واحد لحاظ می گردد
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 134.19 متر مربع ( تبصره 7)  -

-الزم به توضیح است شاکیان پرونده ( آقاي خلیقی و خانم رحمانی ) ملک خود را به 
متشاکی ( آقاي جعفرزاده ) جهت مشارکت تحویل دادند و حالیه متشاکی به دلیل داشتن 2 
کسري پارکینگ اقدام به احداث تیرآهن در کنار دیوار حیاط جهت تامین پارکینگ نموده 
که این امر موجب نارضایتی شاکیان بوده و درخواست جلوگیري از کار و تخریب پایه هاي 

 .فلزي را دارند که در این خصوص نیاز به اظهار نظر مراجع ذیصالح می باشد
===========================

گزارش فوق الذکر داراي سوابق گزارش تخلفات ارسال به کمیسیون ماده صد و دریافت راي 
جریمه و سوابق پرداخت تخلفات وعوارض درآمدي میباشد.))

***********************
: حالیه وضع موجود طبق نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مجددا` داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 3/71 متر مربع (قسمتی از آن بمساحت 2/48 متر مربع -1
مربوط به احداث سایبان متصل به ساختمان در حد شمال جهت تأمین پارکینگ در محدوده 

2 متر حیاط خلوت)
اضافه بناي همزمانساز در طبقات 4.3.2.1 بمساحت 4/92 متر مربع (هر طبقه 1/23 متر -2

مربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات بمساحت 0/4 متر مربع (هر طبقه -3

0/1 متر مربع ) بصورت همزمانساز
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توسعه راه پله به بام بمساحت 2/29 متر مربع-4
 تعداد یکواحد کسري پارکینگ مسکونی -5

.الزم به ذکر است که در صورت ابقاي سایبان مذکور کسري پارکینگ منتفی میباشد
 توضیح اینکه بارانداز در حد جنوب (محوطه ) در حد اسکلت و فاقد سربندي بوده

.ضمنا` تاکنون گواهی عدم خالف و پایانکار دریافت ننموده اند
حالیه متقاضی (خریدار واحد مسکونی طبقه دوم) درخواست پاسخ استعالم دفترخانه 

.(انتقال اجرایی ) دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص طبقه مازاد دوم، 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 1.75 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 564,091,500(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  نود و  یک هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.98  1.75
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/16 1/99/39183 تجدید 
نظر

فلکه قلی  
پور خ کوي 
حسینی   

بعد از 
مسجد 

ابوالفضل 
نبش کوچه 

57

1-1-10699-4-1-0-0 108
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، در خصوص طبقه مازاد سوم، با توجه به 
نظریه کارشناس منتخب کمیسیون به شماره 240946 مورخ 99/12/4 (ثبت 

اتوماسیون اداري) مبنی بر همخوانی ساختمان موردنظر با بافت موجود به لحاظ 
همبادسازي و هم ارتفاع بودن، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي 
بدوي و به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 564,091,500(پانصد و  شصت و  چهار 
میلیون و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 103.98  1.75
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان بازدید شده برابریک برگ فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 
590 متر مربع میباشد و طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت  117/18 متر مربع میباشد. 

مشخصا حدود و ثغور خط عادي با نقشه ارائه شده و وضع موجود انطباق ندارد.اعیانات 
مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث در مرحله اجراي سقف چهارم بصورت اسکلت 

بتنی و به صورت خالفساز در همکفو طبقه اول با قدمت سال 98 و طبقه دوم و سوم با قدمت 
سال اخیر میباشد.از بایت همکف بمساحت 105/80 متر مربع و طبقه اول بمساحت 103/98 

متر مربع مجموعا به مساحت 209.78 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 به شماره 
1/99/34224 مورخ 99/02/06 مبنی بر جریمه میباشد.متقاضی اقدام به احداث دو طبقه 

مازاد به به مساحت مجموع 207.96 مترمربع ( هر طبقه 103.98 مترمربع)نموده است.رعایت 
.پارکینگ میگردد

.برابر خط پروژه شماره 12 مورخ 1398/11/14 فاقد عقب نشینی میباشد
 %سطح اشغال مجاز 75%  -سطح اشغال موجود 90/28

حالیه متقاضی درخواست دریافت صدور مجوز انشعاب برق را دارد.مراتب جهت صدور 
.دستور مقتضی تقدیم میگردد

.

108
2

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 طبقات همکف الی دوم، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 446,796,000(چهارصد و  چهل و  شش میلیون و  هفتصد و  

نود و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 47.28  1.75
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39190 بدوي خیابان   
عرفان-  
چهارراه 

کوي یخ - 
روبروي 
کوچه 

  کاظمیها

1-1-10397-826-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/99/66 مورخ 1399/04/02 بصورت2  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(انباري) 

در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 444.90 مترمربع صادر شده  و حالیه با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و  به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 15.76 مترمربع -1
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.76 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 15.76 مترمربع-3

. احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 149.66 مترمربع-4
. کاهش مساحت زیرشیروانی  به مساحت 21.91 مترمربع-5

.رعایت پارکینگ می گردد
.سطح اشغال مجاز 69.52 درصد و سطح اشغال موجود 77.70 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

108
3

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده، به لحاظ عدم ضرورت قلع، راي بدوي درخور 
تایید نبوده، با نقض آن به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص 
اضافه بناي تجاري مازاد بر مدلول پروانه اصداري، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  640,281,600(ششصد و  چهل میلیون و  
دویست و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 47.64  4
 

3360000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39209 تجدید 
نظر

خیابان خزر 
`کوچه بهار

1-2-10165-18-1-0-0 108
4

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 
336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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 3 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,152,667,200(هفت میلیارد و  یکصد و  
پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 709.59  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 2 باب کسري پارکینگ مسکونی، با توجه به مورد جریمه واقع شدن 
سایبان ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد .

سایر 50  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/18 1/99/39209 تجدید 
نظر

خیابان خزر 
`کوچه بهار

1-2-10165-18-1-0-0 108
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/97/346 مورخ  97/11/27 با زیر بناي کل  1441.23 مترمربع در 6 طبقه روي 2 باب 

. مغازه با بالکن و با انبار زیر شیروانی و در 5 واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي  

:تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیر زمین بسطح 57.66 متر مربع -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 67.96 مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
10.3 متر مربع در دو قسمت داراي سایبان غیر همگن با مصالخ فلزي بوده که قسمتی از 2 

.پارکینگ در زیر آن قرار دارد
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 57.93 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 76.23 -3

.درصد می باشد
کاهش مساحت تجاري در همکف بسطح 4.86 متر مربع -4

اضافه بنا در طبقه اول بسطح 47.93 متر مربع  بصورت انباري و راهرو -5
احداث مسکونی در طبقه اول بسطح 53.06 متر مربع بصورت دوبلکس واحد فوقانی که  -6

 از این مقدار بسطح 34.65 متر مربع بصورت تبدیل تاسیسات به مسکونی می باشد
توسعه بالکن به کسر حفر راه پله بسطح 47.64 متر مربع -7

اضافه بنا در طبقه دوم به کسر حفره راه پله دوبلکس بسطح 49.59 متر مربع -8
افزایش بنا در طبقات سوم الی پنجم جمعاً به سطح 172.98 مترمربع ( هر طبقه 57.66  -9

متر مربع)
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -10

به بناي مفید در زیرزمین 6.3 مترمربع و در همکف بسطح 7.41 متر مربع و
در طبقه اول بسطح 9.48 متر مربع و در طبقات 2 الی پنجم جمعاً به سطح 24.12 مترمربع (  

هر طبقه 6.03 متر مربع ) و طبقه ششم بسطح 6.04 متر مربع
اضافه بنا در طبقه ششم بسطح 59.51 متر مربع -11

حذف زیر شیروانی و احداث یک طبقه مازاد (طبقه هفتم) به کسر راه پله و آسانسور و  -12
حفره راه پله  بسطح 207.06 متر مربع که بصورت دوبلکس واحد هاي تحتانی می باشد که از 

.این مقدار بسطح 69.89 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف می باشد
افزایش تعداد واحد ها از 5 واحد به 10 واحد مسکونی که 10 واحد پارکینگ تامین نموده  -13
که 4 واحد داراي تزاحم بصورت دو به دو می باشند. در صورت عدم تایید سایبان در ردیف 2

 گزارش داراي 2 واحد کسري پارکینگ خواهد بود
در خصوص واحد هاي تجاري نیاز به 4 واحد پارکینگ تجاري بوده که 2 واحد در زمان  -14

108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



پروانه پرداخت گردیده و داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -25

درخواست  رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
112,348,800(یکصد و  دوازده میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) 

ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 11.26  3
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/16 1/99/39213 تجدید 
نظر

جاده  
انزلی-کوچه 
 مهرآئین - 
کوچه  پنجم

1-1-10253-1-1-0-0 108
5

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله نازك کاري که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/99/33 مورخ 1399/03/07 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به 

انضمام زیرشیروانی( اانباري) در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 574.86 مترمربع صادر 
شده و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و  به شرح زیر 

:می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.72 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.72 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 1.72 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 1.72 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 134.52 مترمربع-5
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -6
درهمکف و  طبقات به مساحت 4.22 مترمربع .( همکف به مساحت 0.59 مترمربع و طبقات 

(. اول تا سوم به مساحت 3.63 مترمربع ( هر طبقه 1.21 مترمربع
 تعداد واحد هاي مسکونی  از 2  واحد طبق پروانه به 4  واحد افزایش یافته است  -7
 بناي مازاد بر تراکم انباري باالي 5 مترمربع در همکف به مساحت 0.16 مترمربع -8

. رعایت پارکینگ می گردد
.سطح اشغال موجود 80 درصد و سطح اشغال موجود 81.03 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک، ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي مازاد 

بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,171,873,600(سه میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  

سه هزار و  ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 314.67  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 1/99/39217 اصالح
ي 

بدوي

گلسار خ  
119 ك الدن

 

1-1-10103-2-1-0-0 108
6

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/230 مورخ  99/6/22 با زیر بناي کل  2137.25 مترمربع در 5 طبقه روي پیلوت 

.و زیر زمین با انبار زیر شیروانی و در 10 واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله ستون سوم  می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا  

:این مرحله داراي تحلفات به شرح زیر می باشد
حذف زیر زمین -1

افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 104.89 مترمربع -2
سطح اشغال مجاز زمان پروانه 60.27 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 81.84  -3

.درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول و دوم هرکدام بسطح 104.89 متر مربع -4

درخواست رسیدگی به تحلفات را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

بازگشت به نامه 249513 مورخ 99/12/16 دبیرخانه کمیسیون ماده صد سال وقوع  ***
.اصالح گردید

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد (چهارم ) با توجه به 
گواهی استحکام بنا به شماره 249850مورخ 99/12/16 ثبت دفتر شهرداري مرکز   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 3 .برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,818,936,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هجده میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 180.45  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39219 بدوي بلواردیلمان 
- شهرك 
  امام علی

1-1-10280-522-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/24 مورخ  99/3/3 با زیر بناي کل  614.33 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 
شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد سفت کاري 

:می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 1.84 مترمربع سطح اشغال مجاز زمان  -1

.پروانه 70 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 72.67 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 15.6 مترمربع ( هر  -2

طبقه 5.2 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 147 متر مربع در طبقه چهارم -3

توسعه زیر شیروانی بسطح 9.51 متر مربع -4
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 6.23 متر مربع -5

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -6
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 0.27 مترمربع ( هر طبقه 0.09 متر مربع )

.رعایت فضاي باز و فضاي سبزنمی گردد -7
.رعایت پارکینگ می گردد 

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

108
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوزمسکونی   به مساحت 266/77 مترمربع ،  ضمن نقض راي بدوي و گزارش 

کارشناس رسمی به شماره 249508 مورخ 99/12/16 ثبت دفتر شهرداري ،به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,208,585,000(دو میلیارد و  دویست و  هشت میلیون و  پانصد و  
هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  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 266.77  3
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39221 تجدید 
نظر

پستک- 
استاد 

معین-کوچ
ه شهید 
 حسینی

1-1-10183-918-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر خط عادي و نقشه برداري بصورت یک قطعه زمین نسقی 
بسطح عرصه 355/76 مترمربع که بروي آن ساختمان بدون مجوز دو  طبقه (یک طبقه روي 

کرسی) با زیربناي 266/77  متر مربع ، در حال احداث بوده عملیات ساختمانی در مرحله 
نازك کاري میباشد. مطابق نقشه هاي ارائه شده ساختمان بصورت یکواحد مسکونی در نظر 

گرفته شده و رعایت پارکینگ   برابر ضوابط جاري میگردد. باتوجه به قرار گیري قسمت 
امکان طراحی معبر و مشخص شدن میزان عقب نشینی  G213 اعظم ملک در کاربري

احتمالی نمیباشد. حالیه برابر نامه شماره 349921 مورخه 99/09/24 دبیرخانه کمیسیون 
تقاضاي ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد دارند. مراتب جهت اقدام بعدي بحضور تقدیم 

.میگردد
 سطح اشغال 83/13 درصد عرصه --- با توجه به کاربري ،  کل بنا خارج تراکم

برابر بررسی بعمل آمده پروانه روستائی  ارائه شده از طرف متقاضی فاقد اعتبار بوده و مورد 
.تائید نمیباشد

108
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا پنجم هر یک به مساحت 138.83 

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 10,095,717,600(ده میلیارد و  نود و  پنج میلیون و  هفتصد و  
هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 832.98  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39222 بدوي گلسار   
پشت اداره 

اوقاف

1-1-10206-11-1-0-0 108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام اسکلت  که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 1/99/112 مورخ 1399/04/24 و بصورت 5 طبقه بر روي پیلوت و 

زیرزمین  به انضمام زیرشیروانی(انباري) در 10  واحد مسکونی و به مساحت کلی 21420.16 
 مترمربع صادر شده

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد 
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 138.83 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا پنجم به مساحت 694.15 مترمربع ( هر طبقه به مساحت  -2
138.83 متر مربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به مساحت 428.38 مترمربع  -3
. کاهش مساحت زیرشیروانی (انباري + راه پله و آسانسور  ) به مساحت  76.69 مترمربع ◄

.طبقه زیر زمین بر خالف پروانه صادره اجرا نگردیده است ◄
 عرض راه پله ورودي 1.2 متر می باشد  ◄

.رعایت پارك حاشیه اي می گردد ◄
در خصوص واحدهاي طبقه مازاد به استناد نقشه هاي معماري ارائه شده به صورت 2 واحد  ◄

مسکونی می باشد.  و با توجه به عدم آجرچینی طبقات دوم الی پنجم در خصوص تعداد 
. واحد هاي مسکونی پس از آجر چینی قابلیت اظهار نظر خواهد داشت

و با توجه به تامین 17 باب پارکینگ مسکونی فعال ` فاقد کسري پارکینگ می باشد. (  
پارکینگ شماره 1با 2 و پارکینگ شماره 12 با 17 در تزاحم هستند)

با توجه به تغییر عرض و تعداد درب ها تعداد 4 باب کسري پارکینگ درآمدي تعلق می  ◄
گیرد

با توجه به اینکه دیوارچینی صورت نپذیرفته لذا هرگونه تغییر در تعداد واحدها و کمبود    ◄
. پارکینگ ها متعاقبا` قابلیت اظهار نظر خواهد داشت

سطح اشغال مورد استفاده در زمان صدور پروانه  61.9 درصد و سطح اشغال مجاز 61.9  ◄
.درصد و سطح اشغال اجرائی 91.58 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

108
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریبدو(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 1399/12/19 1/99/39224 بدوي گل باغ نماز، 
پشت کمیته 

امداد

1-1-10062-77-1-0-0 109
0

با توجه به محتویات پرونده و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون و همچنین همباد سازي 
پالك هاي مجاور به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت 

اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریبسه (3)برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 5,704,977,600(پنج میلیارد و  هفتصد و  چهار میلیون و  نهصد و  

هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 565.97  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/98/231 مورخ  98/8/18 با زیر بناي کل  1049.99 مترمربع در 4.5 طبقه با انبار 

زیر شیروانی و در 7 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله نازك 
کاري و اجراي نما می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات 

:به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 47.72 مترمربع که سطح اشغال مجاز  -1

.زمان پروانه 65 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 88.22 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی چهارم جمعاً به سطح 264.44 مترمربع (  -2

هر طبقه 66.11 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 251.12 متر مربع که از این مقدار بسطح 73.65 متر مربع  -3

بصورت تراس غیر مسقف می باشد
افزایش تعداد واحد از 7 واحد به 9 واحد مسکونی که نیاز به 10 واحد پارکینگ بوده که 9 -4

 واحد پارکینگ تامین گردیده و یک واحد کسري پارکینگ دارد. ( طبقه پنجم یک واحد 
باالي 180 متر مربع بوده که 73.65 متر مربع آن بصورت تراس روباز می باشد که با احتساب 

تراس نیاز به 2 واحد پارکینگ دارد)
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بسطح 2.69 متر مربع ضمن کاهش زیر شیروانی  -5

بسطح 23.38 متر مربع
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می  
.گردد

.عملیات در مرحله بهره برداري می باشد ***
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

راي اکثریت:با توجه به محتویات پرونده و بازدید میدانی و همبادسازي امالك مجاوربه 
استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی 

در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد  با ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 3,851,467,200(سه میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد و  

شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.راي 
اقلیت:(نماینده قوه قضائیه)، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به 

تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 382.09  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39226 بدوي امام علی  
-بلوار 

  دیلمان

1-1-10280-278-1-0-0 109
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/100 مورخ  99/4/21 با زیر بناي کل  605.87 مترمربع در 3.5 طبقه با انبار زیر 

.شیروانی و در 3  واحد مسکونی صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد  اتمام اسکلت و سربندي می باشد  به استناد نقشه برداري ارائه  

:شده، مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به افزایش بنا نموده که به شرح زیر تقدیم می گردد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 41.62 مترمربع ( ضمن حذف سایبان  -1
پارکینگ) سطح اشغال مجاز زمان پروانه 65 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 

.88.04 درصد می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 145.17 مترمربع ( هر  -2

طبقه 48.39 متر مربع)
احداث یک طبقه مازاد بسطح 184.89 متر مربع -3

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -4
به بناي مفید در همکف به سطح 0.68 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 4.5 

متر مربع ( هر طبقه 1.5 متر مربع )
توسعه زیر شیروانی بسطح 5.23 متر مربع -5

.تعداد واحد ها از 3 واحد به 4 واحد مسکونی افزایش یافته که رعایت پارکینگ می گردد -6
.داراي کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز می باشد -7

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
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره 250005 مورخ 99/12/16 مبنی بر تایید استحکام بنا ،به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی براي اضافه بناي مسکونی وطبقه مازاد به مبلغ 2,944,036,800(دو میلیارد و 
 نهصد و  چهل و  چهار میلیون و  سی و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 299.21  3
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39231 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
دیلمان 

شهرك امام 
 علی

1-1-10280-670-1-0-0 109
2

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 1/97/387 مورخ 1397/12/14 
بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 3 واحد مسکونی با زیربناي 525/65 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف  با احتساب سایبان (متصل به ساختمان جهت تأمین پارکینگ) -1
بمساحت 32/71 متر مربع

اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 93/63 متر مربع (هر طبقه 31/21 متر مربع)-2
احداث طبقه چهارم بمساحت 157/16 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

احداث انباري (2 واحد) در زیرشیروانی بمساحت 10 متر مربع -توسعه راه پله و راهرو -4
بمساحت 5/71 متر مربع

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد-5
.کسري پارکینگ ندارند

%سطح اشغال مجاز 70% -سطح اشغال موجود 88/14
بمساحت 34/66  متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 

.نگردیده و در نقشه ها نیز لحاظ نشده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد ابنیه مورد نظر 
در سالهاي1350 و 1362 احداث گردیده ، لذا نظر به قدمت بنا و با ستناد دستور العمل 

شماره 34/3/1/8616 مورخ 1371.04.28 وزارت کشور ،  موضوع قابلیت طرح 
ورسیدگی در کمیسیون را نداشته و به رد آن اظهار نظر می گردد.و در مورد رعایت 

عقب نشینی در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به 
رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه مالک تعهد نماید که در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

80  0
 

55000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 1/99/39236 بدوي سعدي   
فالحتی(کو
چه دوم)

1-2-10322-2-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت افرازي به صورت ششدانگ یک 
باب خانه به سطح عرصه 120مترمربع می باشد. از بابت اعیان موجود به سطح حدود 80 

مترمربع ( کالً خارج تراکم ) با قدمت سال 1359 ( با توجه به فیش برق پیوستی ) مجوزي 
.ارائه نگردید

مطابق سند از حد شمال و قسمتهایی از حد شرق و غرب به فاضلکش عمومی متصل 
.میباشد

برابر نلمه شرکت آب و فاضالب به شماره اتوماسیون 236254 مورخ 1399/11/29 ، هیچگونه 
فاضلکش عمومی مشاهده نگردید و شبکه فاضالب تقریباً وسط کوچه می باشد و حریم آن 3

. متر از هر طرف به محور لوله می باشد
به استناد خط پروژه اصالحی به شماره 13 مورخ 99/12/11 به سطح 75.80 مترمربع از کل 

 عرصه حد شمال و غرب در تعریض معابر 8 متري می باشد
که از این مقدار به سطح حدود 25 مترمربع اعیان واقع شده و همچنین برابر نامه اداره آب 

.به سطح 16.85 مترمربع در حریم قرار دارد
ضمناً برابر سند حد جنوب به کوچه می باشد ولی برابر خط پروژه و وضع موجود به پالك 

.متصل می باشد
برابر نامه اداره برق به شماره اتوماسیون 248810 مورخ 1399/12/14 ، تاریخ نصب کنتور 

.1359/07/15 می باشد
برابر اظهار نظر واحد نقشه برداري حد جنوب ملک مورد نظر در طرح تفصیلی قدیم ، جدید 

.و وضع موجود فاقد معبر می باشد
**************************

از بابت اعیان احداثی برابر راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 99/12/17 اعضاي کمیسیون 
بلحاظ قدمت بنا پرونده مذکور را قابل طرح ندانستند لکن درخصوص رعایت عقب نشینی 

.مقرر گردید از مالک تعهد ثبتی اخذ گردد
ضمناً برابر تعهد محضري ( پیوست ) به شماره اتوماسیون 7955 مورخ 1400/01/22 مالک 

.متعهد گردید در هنگام نوسازي و احداث بنا اجراي طرح عقب نشینی را انجام دهد
درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در توسعه و تبدیل تجاري، 
محرز و مسلم است، نظر به موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 

موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش 
سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 246614 مورخ 

99/12/12 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 13.339.250.000 ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 2,667,850,000(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 392.31  0
 

3560000  , 1392
 , 1397

تبدیل غیر مجاز 1399/12/18 1/99/39237 بدوي خ معلم  
ابتداي خ 

شهید 
 کوچکی

1-2-10150-12-1-0-0 109
4

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري شش 

قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,068,000,000(یک میلیارد و  شصت و 
 هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 150  2
 

3560000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 79,121,000(هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  بیست و  یک 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 44.45  0.5
 

3560000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

با عنایت به موقعیت مکانی ملک و با توجه بر عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به 

پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,271,810,000(یک میلیارد 
و  دویست و  هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  ده هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 142.9  2.5
 

3560000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمانی در حال احداث داراي پروانه  ساختمانی به شماره 92 
مورخ 1391/03/30 به صورت 3 طبقه روي پیلوت ( 2 طبقه روي مغازه و بالکن ) با زیربناي 

223.5 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد. به استناد 
:نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

توسعه تجاري در همکف بسطح 13.12 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري -1
توسعه بالکن در نیم طبقه بصورت صد در صد بسطح 42.48 متر مربع -2

احداث پیش آمدگی غیر مجاز در طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 12.08 متر مربع -3
احداث یک طبقه مازاد  ( طبقه سوم روي بالکن)بسطح 71.45 متر مربع که از این مقدار  -4

.بسطح 12.08 متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر مجاز می باشد
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم روي بالکن) دیگر بصورت یک اتاق و قسمتی  -5

بصورت سقف تراسی ( بام تهرانی) بسطح 71.45 متر مربع که از این مقدار بسطح 12.08 متر 
مربع بصورت پیش آمدگی غیر مجاز می باشد. ضمناً اتاق مذکور با واحد طبقه 4 بصورت 

.دوبلکس در نظر گرفته شده اما راه پله اختصاصی ندارد
در زمان صدور پروانه به سطح 44.45 مترمربع از  تراکم اعطایی استفاده نمودند. ( تبصره  -6

( 7
تبدیل طبقه اول  بسطح 71.45 متر مربع به واحد تجاري -7
تبدیل طبقه دوم بسطح 71.45 متر مربع به واحد تجاري -8
تبدیل طبقه سوم بسطح 71.45 متر مربع به واحد تجاري -9

تبدیل طبقه چهارم بسطح 71.45 متر مربع به واحد تجاري -10
تبدیل کلیه راه پله ها از حالت مسکونی به تجاري بسطح 74.31 متر مربع که از این  -11

مقدار بسطح 47.56 متر مربع ( هر طبقه 11.89 متر مربع) در طبقات اول تا چهارم در ردیف 
.7 تا 10محاسبه گردیده و به سطح 26.75 متر مربع از بابت همکف و نیم طبقه می باشد

با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه  داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد.  -12
(به ازاي هر 100متر مربع 2 واحد کسري پارکینگ)فضاي مفید به کسر راه پله ها محاسبه 

.گردید
.ضمنا در طبقات همکف ، اول و دوم هرکدام بسطح 1.63 متر مربع کاهش بنا دارد -13

.سطح اشغال مجاز پروانه صد در صد میباشد
.درخواست رسیدگی به تخلفات را دارند. مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/19 1/99/39238 بدوي معلم -بعد  
از فلکه 
شهید 

کوچکی فاز 
 دوم

1-2-10245-12-1-1-0 109
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
237526مورخ 99/12/2کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 686400000 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 137,280,000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  دویست و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.72  0
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
بسطح 46.98 مترمربع بهمراه بالکن بسطح 56.43 مترمربع با فعالیت شغلی نانوائی  بانضمام 

یکباب انباري بسطح 5.72 متر مربع قطعه یک تفکیکی  داراي پروانه و پایانکار و بالمانع 
شماره 1/33/167516 مورخ 1393/03/10 می باشد  و باستناد آن فاقد عقب نشینی می 

باشد.که  مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل انباري به یکباب مغازه (باطري فروشی) نموده و 
حالیه توسط مستاجر  بصورت باطري سازي در حال بهره برداریست . یک واحد کسري 

پارکینگ تجاري دارد . داراي پرونده جاري طی شماره 488929 مجوز حفاري آب می باشد 
.مراتب جهت صدور دستورتقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در اضافه بناي تجاري مازاد بر مدلول پروانه، 
محرز و مسلم است ، نظر به موقعیت مکانی، 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 248162 مورخ 99/12/13 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 43,320,000,000 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 8,664,000,000(هشت میلیارد و  ششصد و  شصت و  چهار 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.9  0
 

5000000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39242 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
جدید 
میدان 

سرگل بلوار 
  شمسی پور

1-2-10193-148-1-0-0 109
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 174مورخ 
99/05/20 به صورت یک طبقه روي بالکن مغازه شامل دو باب مغازه و یک واحد مسکونی کالً 

. با زیر بناي 396.91 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم با پوشش صد در صد 

اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله اتمام فنداسیون و میلگردانتظار 
ستونهاي همکف می باشد و

  . با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله بسطح 57.90 مترمربع اضافه بنا دارند
%سطح اشغال مجاز69.92 % ---------- مورد استفاده 100 -

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. هر گونه مغایرت در مراحل بعدي بعد از تکمیل ساختمان متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

حالیه درخواست گواهی عدم خالف تا این مرحله  را دارند. مراتب جهت صدور دستور 
.مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب دو(2) برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/17 1/99/39250 تجدید 
نظر

گلسار 126 
خیابان 10

متري سبز 
وصال

1-1-10473-38-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و بازدید میدانی اعضا محترم کمیسیون و نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري به شماره 246846 مورخ 99/12/12به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 10,913,313,600(ده میلیارد و  نهصد و  

سیزده میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 1082.67  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 1/99/39250 تجدید 
نظر

گلسار 126 
خیابان 10

متري سبز 
وصال

1-1-10473-38-1-0-0 109
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث داراي پروانه شماره 1/97/162 مورخ 
1397/06/24 و اصالح پروانه شماره 345062 مورخ 1397/12/25 بصورت ساختمان 5/5 
طبقه در 10 واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی با زیر بناي 1863/25 متر مربع 

میباشد. عملیات ساختمانی در مرحله آجر چینی می باشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی 
:ارائه شده داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف بمساحت 77/37 متر مربع  که سطح اشغال مجاز پروانه 52.95 درصد -1
و سطح اشغال مورد استفاده 70.27 درصد می باشد

اضافه بنا در طبقات  اول الی پنجم جمعاً  بمساحت 480.1 متر مربع ( هر طبقه 96.02 متر -2
مربع) که از این مقدار در هر طبقه بسطح 6.64 متر مربع مربوط به پاسیو به ابعاد 2 در 3 

.بوده که بدلیل عدم رعایت ضوابط پاسیو جز زیر بنا  محاسبه گردیده است
احداث طبقه ششم بمساحت 389.62 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-3

توسعه زیرشیروانی بمساحت 40.03 متر مربع-4
احداث انباري بزرگتر از 5 متر مربع بمساحت 13/30 متر مربع -5

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 12 واحد -6
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول الی پنجم بمساحت 82/25 متر مربع ( هر  -7

طبقه 16/45 متر مربع)
با توجه به اینکه 6 واحد کمتر از 180 متر مربع و 6 واحد بزرگتر از 180 متر مربع می  -8

باشد لذا نیاز به 18 واحد پارکینگ بوده که 16 واحد تامین گردیده و داراي 2 واحد کسري 
.پارکینگ براي واحد هاي بزرگتر از 180 متر مربع می باشد

.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -9
.درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند. مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 

336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/18 1/99/39253 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
روبروي 
  ویالنچ

1-2-10224-41-1-0-0 109
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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 

3,996,528,000(سه میلیارد و  نهصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  
هشت هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 487.37  2.5
 

3360000  , 1399 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/181 مورخ 98/07/03 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 5

 واحد مسکونی و بازیربناي 1521.41مترمربع میباشد، حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 
:شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا درهمکف به سطح 10.86 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم به سطح 11.90 مترمربع (هر طبقه 2.38 مترمربع)-2

به سطح 16.23 مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع  -3
در همکف

تغییر جانمایی در همکف به سطح 31.67 مترمربع -4
تغییر جانمایی در طبقات اول تا پنجم به سطح 158.35مترمربع (هر طبقه 31.67  -5

مترمربع)
مالک همچنین ضمن تعبیه باالبر اختصاصی از آپارتمان طبقه پنجم به فضاي بام (مسطح)  -6
و احداث راهروي مسقف و سرویس بهداشتی در بام اقدام به تبدیل آن به تراس اختصاصی 
نموده است.بر این اساس تراس روباز اختصاصی به سطح 226.69 مترمربع، طبقه ششم و 

.مازاد بر طبقات مجاز محسوب میشود
ضمنا با توجه به موضوع تراس داراي  تغییر جانمایی به سطح 31.67 مترمربع و دو واحد  -7

.کسري پارکینگ مسکونی میباشد
.سطح اشغال مجاز پروانه 69.85 درصد و سطح اشغال موجود 70.52درصد میباشد 

داراي سوابق شکایت همسایه در خصوص عدم رعایت عقب نشینی بوده که در این خصوص 
*** نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد

به استناد خط پروژه به شماره 13 مورخ 99/10/22 به سطح حدود 0.30 مترمربع از حد غرب 
.در تعریض کوچه 6 متري میباشد

.فضاي باز مورد نیاز تامین گردیده است
.تاکنون درب هاي پارکینگ نصب نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
694,669,000(ششصد و  نود و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  نه هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 86.38  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39255 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 

استاد معین 
6 متري

1-1-10233-6-1-0-0 109
9

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 
1,569,254,400(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه و  

چهار هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 155.68  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 122مورخ 99/04/28
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 594.43 مترمربع می 

باشد که مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به 
، احداث نموده

عملیات ساختمانی در حد  اتمام اسکلت و فاقد سربندي می باشد و با توجه به نقشه برداري 
:ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

%سطح اشغال مجاز 74.37% ---------- مورد استفاده 87.90 -
اضافه بنا در همکف به سطح 19.05مترمربع -

 احداث سایبان با مصالح همگن جهت تامین پارکینگ بسطح 5.78 مترمربع -
 عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت سراسري از 2 به 1.93 متر -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً  57.06 مترمربع (هر طبقه 19.02 مترمربع ) -
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 155.68مترمربع -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.38 مترمربع و در  -
 . مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.11 مترمربع عرض موجود راه پله در هر طرف 1.10 متر است
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد  که تا این مرحله رعایت پارکینگ می  -

 . گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

109
9

با توجه به محتویات پرونده و بازدید میدانی و تایید کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 251217 مورخ 99/12/17به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب سه(3) برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 4,516,747,200(چهار میلیارد و  پانصد و  شانزده 
میلیون و  هفتصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 448.09  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/17 1/99/39258 بدوي علی آباد 
کوچه 

طالقانی 
پالك یک

1-2-10086-2-1-0-0 1100

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/203 مورخ 1399/06/02 به صورت 3.5 طبقه در 5 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 741.25 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اجراي اسکلت و سقف طبقه چهارم  بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 49.96 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 176.28 مترمربع ( هر طبقه 58.76  -

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به کسر راه پله و آسانسور به سطح 204.89  -

مترمربع
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به -

سطح 1.57 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 15.39 متر مربع ( هر طبقه 5.13
 متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله موجود برابر نقشه هاي ارائه شده 1.10 متر می باشد
با توجه به اینکه ساختمان در مرحله اسکلت بوده و دیوارچینی صورت نگرفته ، فعالً  تعداد 
واحدهاي اول تا سوم طبق پروانه صادره محاسبه گردیده و طبقه چهارم فعال یک واحد در 

نظر گرفته شده و در خصوص افزایش تعداد واحدها و کسري پارکینگ احتمالی پس از اجراي 
.دیوارچینی در مراحل بعدي قابل بررسی خواهد بود

%سطح اشغال مجاز در همکف 65.62% ...................... سطح اشغال استفاده شده 89.83
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد

1100

در خصوص اعتراض 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 بسطح 21 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي  ضریب 3(سه)را ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  340,200,000(سیصد و  چهل میلیون و  دویست 

هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 21  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 1/99/39263 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
دیلمان 
چهارراه 
بهشتی 
انتهاي 

بوستان 3

1-1-10280-2500-1-0-0 1101

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/430 مورخ 1397/12/22 به صورت 3.5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی  با زیر بناي کل 462.15 مترمربع  صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 
میلگرد گذاري ستونهاي طبقه همکف بوده و تا این مرحله و برابر نقشه هاي معماري ارائه 

شده داراي اضافه بنا در همکف به سطح 21 مترمربع می باشد. سطح اشغال مجاز همکف %70 
و سطح اشغال استفاده شده 93.52% می باشد. درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. 

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

1101

با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر 
مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول 

نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-244241 مورخ 99/12/10 در اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تایید اصول فنی و بهداشتی دارد ضرورتی بر 

قلع احراز نمی گردد، درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به 
مساحت 30.2 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 123.05 مترمربع، توسعه 

زیرشیروانی به مساحت 3.57 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,493,993,600(دو 

میلیارد و  چهارصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. ضمناً در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو به 

چهار، با توجه به راي وحدت رویه شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان 
عدالت اداري، راي به اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می گردد.

جریمه 247.42  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 1/99/39269 رسیدگ
ي 

 مجدد

علی اباد  
نبوت نبوت

1-2-10187-5-1-0-0 110
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره 252 مورخ 
97/08/26 به صورت 3طبقه روي پیلوت و پروانه اصالحی بشماره 345902 مورخ 97/12/28

 بصورت سه طبقه روي پیلوت و در 2 واحد مسکونی  با زیربناي کل 413.34 مترمربع 
..میباشد

عملیات ساختمانی در مرحله سفتکاري بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق 
:60% اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند

سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار 75 درصد---- سطح اشغال اجرا -
.شده   100درصد پوشش میباشد

افزایش بنا در همکف به سطح 30.20 مترمربع-
افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام  بسطح 30.20 مترمربع که جمعآ بسطح 90.60 مترمربع-

احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم  بسطح 123.05مترمربع-
 افزایش در زیرشیروانی بمقدار3.57  مترمربع-

..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-
...با توجه به جانمایی پارکینگ ها رعایت پارکینگ میگردد-

..مشمول نما ومنظر میگردد-
..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

110
2

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 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/19 1/99/39272 بدوي سعدي 10  
متري 
مرادي

1-2-10346-80-1-0-0 110
3

با توجه به محتویات پرونده و  با توجه به اینکه شاکی در اظهارات خود بیان داشته 
است افزایش تعدادواحد ها سبب ازدیاد  تردد می گردد و از نظر کمیسیون دفاع یاد 

شده موثر و مدلل نمی باشد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب سه (3) برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,461,700,800(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  
یک میلیون و  هفتصد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 145.01  3
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد بازدید داراي پروانه ساختمانی به شماره264  مورخ 1398/09/12 در 4 
طبقه و  2 واحد با زیربناي کل606.71 مترمربع صادر گردیده است که برخالف مدلول پروانه 

مالک اقدام به احداث بنا بشرح ذیل نموده است
که داراي شاکی خصوصی پالك همجوار و سوابق گزارش در مرحله ارسال به کمیسیون ماده 

100  بشرح ذیل می باشد
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******
شماره پرونده شکایتی 520083

 احترلما برابر شکوایه ارائه شده ملک شاکی
ششدانگ یکبابخانه مسکونی بمساحت209مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 

75/11/30وسوابق پرداخت خالف در واحد محترم خالف و داراي بالمانع شماره 1/33/41484
. مورخ 86/9/13  میباشد.حالیه خالفی مشاهده نگردید

 حالیه برابر شکوایه ارائه شده مبنی بر
تجاوز به شارع عام

احداث بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی صادره
مزاحمت در رفت و آمد و عبور مرور وسیله نقلیه

ملک متشاکی داراي پروانه ساختمانی به شماره264  مورخ 1398/09/12 در 4 طبقه و  2 
واحد با زیربناي کل606.71 مترمربع صادر گردیده است که برخالف مدلول پروانه مالک اقدام 

به احداث بنا بشرح ذیل نموده است
 اضافه بنا در همکف بسطح 16.63مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 1.83مترمربع 
.داشته است

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.63 مترمربع-
که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 

.مترمربع داشته است
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح  16.63 مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 
.مترمربع داشته است
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 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح  16.63 مترمربع-
که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 

.مترمربع داشته است
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح  76.4 مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15  
.مترمربع داشته است

الزم به ذکر است در صورتیکه انباري ها و پارکینگ هاي جانمایی شده بی شرح ذیل منضم 
به هم شوند فاقد کسري پارکینگ خواهد بود در غیر اینصورت تا قبل گزارش پایانکار مجددا 

.بررسی و در صورت کسري پارکینگ به کمیسیون ماده 100 گزارش خواهد گردید
انباري فرضی شماره (1)-منضم به پارکینگ شماره (1)///انباري فرضی شماره (2)-منضم به 

پارکینگ شماره (2)///انباري فرضی شماره (3)-منضم به پارکینگ شماره (3)///انباري 
فرضی شماره (4)-منضم به پارکینگ شماره (4)///انباري فرضی شماره (5)-منضم به 

(پارکینگ شماره (5
اضافه بنا خارج تراکم در انباري فرضی شماره (4) بسطح 1.21 مترمربع واقع در پیلوت-
 اضافه بنا خارج تراکم در انباري فرضی شماره (5) بسطح 0.88مترمربع واقع در پیلوت-

افزایش تعداد واحد از 2 به 5-
برابر وضع موجود رعایت عقب نشینی گردیده است.در صورت هرگونه تغییرات طی گزارش 
مجدد اعالم نظر میگردد.همچنین ساختمان فوق در مرحله اجراي نما می باشد که ملزم به 

رعایت کلیه ضوابط زمان صدور پروانه خواهد بود
.حالیه برابر شکوایه ارائه شده مراتب جهت هرگونه دستور بحضورتقدیم یم گردد

*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

*******
....... حالیه برابر مدارك ارائه شده داراي

سطح اشغال مجاز  % 79.47-----------  سطح اشغال مورد استفاده    89.90% -
 اضافه بنا در همکف بسطح 16.63مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 1.83مترمربع 
.داشته است
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 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 16.63 مترمربع-
که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 

.مترمربع داشته است
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح  16.63 مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 
.مترمربع داشته است

 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح  16.63 مترمربع-
که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15 

.مترمربع داشته است
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح  76.4 مترمربع-

که از این مقدار داراي کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید بمساحت 2.15  
.مترمربع داشته است

با توجه به افزایش عرض در هاي سواره رو(در پارکینگ) مشمول یک باب کسري پارکینگ  -
.درآمدي می شود

الزم به ذکر است در صورتیکه انباري ها و پارکینگ هاي جانمایی شده بی شرح ذیل منضم 
به هم شوند ( ضمن کسري پارکینگ درآمدي قید شده) فاقد کسري پارکینگ خواهد بود در 

غیر اینصورت تا قبل گزارش پایانکار مجددا بررسی و در صورت کسري پارکینگ به 
.کمیسیون ماده 100 گزارش خواهد گردید

انباري فرضی شماره (1)-منضم به پارکینگ شماره (1)///انباري فرضی شماره (2)-منضم به 
پارکینگ شماره (2)///انباري فرضی شماره (3)-منضم به پارکینگ شماره (3)///انباري 
فرضی شماره (4)-منضم به پارکینگ شماره (4)///انباري فرضی شماره (5)-منضم به 

(پارکینگ شماره (5
اضافه بنا خارج تراکم در انباري فرضی شماره (4) (بیشتر از 5 مترمربع)  بسطح 1.21 -

مترمربع واقع در پیلوت
اضافه بنا خارج تراکم در انباري فرضی شماره (5) (بیشتر از 5 مترمربع)  بسطح 0.88-

 مترمربع واقع در پیلوت
 افزایش تعداد واحد از 2 به 5-

.تا این مرحله  از حد غرب  رعایت پارك حاشیه اي می گردد-
عدم رعایت , فضاي سبز و فضاي باز -

حالیه برابر درخواست مالک مبنی بر دریافت گواهی عدم خالف مراتب جهت هرگونه دستور 
.بحضورتقدیم یم گردد
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در خصوص سایر تخلفات راي بدوي بشماره 38928 مورخ 99/12/09 صحیح و به قوت 
خود باقی می باشد.

سایر 391.48  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39283 اصالح
ي 
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ظر
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-جنب 
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 422 مورخ 1394/12/27 به صورت 4.5 طبقه در 7 واحد مسکونی 
با زیر بناي کل 927.55 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك کاري 
:بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 67.83 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 203.49 مترمربع ( هر طبقه 67.83 مترمربع  -

(
اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 101.38 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 33.55  -

مترمربع به صورت عدم رعایت عقب سازي می باشد )
احداث کنسول به شارع عام در طبقات دوم تا چهارم جمعاً به سطح 12.54 مترمربع ( هر  -

طبقه 4.18 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه پنجم ) به سطح 253.41 مترمربع ( که از این مقدار به سطح  -

4.18 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
با توجه به احداث 5 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در همکف ، به سطح 6.24 مترمربع  -

.داراي مازاد تراکم می باشد
.داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد -

ضمناً با توجه به افزایش طول درب پارکینگی داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي  -
.می باشد

.زیرشیروانی به سطح 20.36 مترمربع کاهش یافته است
.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 60% ...................... سطح اشغال استفاده شده 81.28
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در توسعه و تبدیل به 
تجاري، محرز و مسلم است، نظر به موقعیت مکانی و 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 243908 مورخ 99/12/9 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ  100.274.160.000 ریال تعیین و براورد نموده 
است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین به استناد تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 20,054,832,000(بیست میلیارد و  پنجاه و  چهار میلیون و  هشتصد و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 473.54  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/12/20 1/99/39284 بدوي گلسار - 
بلوار سمیه 

-  نبش 
138

1-1-10063-54-1-0-0 110
5

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري هفت 

قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,085,000,000(یک میلیارد و  هشتاد 
و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 175  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/234 مورخ 1397/08/05 به صورت یک واحد تجاري با زیر 

بناي کل 138.92 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به 
:استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

توسعه تجاري به صورت تبدیل حیاط به مغازه به سطح 55 مترمربع -
تبدیل راهروي تجاري به مغازه به سطح 57.13 مترمربع -

تبدیل یک واحد پارکینگ تجاري به مغازه به سطح 12.5 مترمربع -
تبدیل راه پله تجاري به مغازه به سطح 16.37 مترمربع -

 احداث بالکن تجاري در طبقه اول به سطح 138.62 مترمربع -
تبدیل راه پله تجاري به بالکن در طبقه اول به سطح 17.58 مترمربع -

تبدیل یک باب مغازه به 6 باب مغازه به سطح 176.34 مترمربع -
.داراي 7 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -

.ضمناً رعایت 2 متر فاصله از حد شمال نگردیده است
.راه دسترسی مغازه اول به بالکن به صورت باالبر می باشد

%سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 70% ...................... سطح اشغال استفاده شده 99.54
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز، 
محرز و مسلم است و  نظر به اینکه استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب (به نظریه 
شماره 224661-99/11/15 ) مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع 

بنا نمی باشد، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با 
اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

1,737,937,500(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  سی و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 224.25  2.5
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط مامور خالف ناحیه سه داراي سوابق گزارش کارشناسی 
: بشرح ذیل می باشد

یک قطعه زمین نسقی مشتمل بر ساختمان در حال احداث خالفساز و در مرحله سقف طبقه  
:دوم که داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

 احداث بنا در همکف به سطح 72.68 مترمربع -
احداث بنا در طبقه اول به سطح 74.75 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 2.07 مترمربع  -

کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
احداث بنا در طبقه دوم به سطح 91.47 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 16.72 مترمربع  -

کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد )
.تا این مرحله داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 1399/08/10 مبنی بر تخریب 
.بنا می باشد

********************************************************
حالیه متقاضی باتوجه به تغییرات صورت گرفته از قبیل تخریب کنسول و تامین کسري 
پارکینگ و نقشه هاي جدید ارائه شده ، طبق گزارش اصالحی به شرح ذیل درخواست 

:بررسی مجدد پرونده در کمیسیون را دارند
یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده به سطح 74.75 مترمربع ( به صورت 

باقیمانده پس از رعایت عقب نشینی با پوشش 100% بنا )
 احداث بنا در همکف به سطح 74.75 مترمربع -

احداث بنا در طبقه اول به سطح 74.75 مترمربع -
 احداث بنا در طبقه دوم به سطح 74.75 مترمربع -

با توجه به تامین 2 عدد پارکینگ ، فاقد کسري پارکینگ می باشد
با توجه به متراژ باقیمانده زمین به سطح 74.75 مترمربع ( کمتر از حدنصاب به سطح 75 

.مترمربع ) کالً خارج تراکم می باشد
برابر خط پروژه شماره 13 مورخ 1399/03/27 به سطح 0.11 مترمربع در تعریض پخ 2 گذر 8 

.متري شرق و جنوب می باشد
.اسکلت ساختمان بتنی و قدمت آن سال 1399 می باشد

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

110
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 طبقات همکف الی سوم و طبقه مازاد چهارم، راي به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,872,896,400(یک میلیارد و  هشتصد و  
هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  نود و  شش هزار و  چهارصد)  ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 187.37  3
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/20 1/99/39291 بدوي گلسار-  
انتهاي 130
-  توحید 7

1-1-10198-20-1-0-0 110
7

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/99/75 مورخ 1399/04/10 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی(  

انباري) در 2  واحد مسکونی و به مساحت کلی 525.55 مترمربع صادر شده و حالیه با توجه 
: به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 7.22 مترمربع -1
احداث سایبان در قسمتی از دومترحیاط خلوت حد شمالی  به جهت تامین پارکینگ به  -2

. مساحت 2.46 مترمربع
. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.22 مترمربع -3
. اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 7.22 مترمربع- 4
. اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 7.22 مترمربع -5

. احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 126.72 مترمربع -6
. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 2.12 مترمربع -7

. احداث راه پله و آسانسور در زیر شیروانی به مساحت 12.60 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم  به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و  افزایش آن به بناي  -9

مفید در همکف و طبقات به مساحت 14.59 مترمربع .( همکف به مساحت 2.50 مترمربع و 
( طبقات اول تا سوم به مساحت 12.09 مترمربع ( هر طبقه 4.03 مترمربع

.  با توجه به تبدیل دو واحد به چهار واحد مسکونی  ،  کسري پارکینگ ندارد
.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد

.سطح اشغال مجاز 78.70 درصد و سطح اشغال مجاز 83.45 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بدون مجوز 
مغازه، محرز و مسلم است ، نظر به موقعیت مکانی، 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 244216 مورخ 99/12/10 (ثبت 

دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8,700,000,000 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 

بنابراین ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,740,000,000(یک میلیارد و  

هفتصد و  چهل میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29  0
 

2800000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39293 تجدید 
نظر

معلم-قلی  
  پور

1-2-10338-100-1-0-0 110
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 2 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
140,000,000(یکصد و  چهل میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

2800000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان بازدید شده برابر اجاره نامه اوقاف بصورت یک قطعه زمین غیر محصور و فاقد 
اعیان بمساحت 29 متر مربع میباشد.در وضع موجود داراي اعیانات به صورت یکباب مغازه 
به مساحت 29 مترمربع از جنس مصالح بنایی و بلوك با ارتفاع 3 متر و با قدمت سال اخیر 
میباشد. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري بوده و فاقد عقب نشینی میباشد.فاقد 
.یالکن و تابلو و فعالیت شغلی میباشد.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم میگردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 244222 مورخ 99/12/10 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 1,141,760(یک میلیون و  یکصد و  چهل و  یک هزار و  
هفتصد و  شصت) ریال صادر می گردد.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 
ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

جریمه 142.72  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39297 بدوي بلوار قلی 
پور - کوچه 

شهید  
عارف 

رضاپور - 
انتهاي 
 کوچه

1-2-10693-34-1-0-0 110
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان ارائه شده طبق سند مالکیت مفروزي  بصورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 266.50
 مترمربع که حالیه طی بازدید میدانی یکباب خانه ویالئی به مساحت اعیان 142.72 مترمربع 

. در محل موجود می باشد که قدمت آن با توجه به فیش برق سال 1371 می باشد
 براي محاسبه مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

به استناد خط پروژه 13 مورخ 1399/08/22 به مساحت 112.54 مترمربع از عرصه و اعیان در 
تعریض خیابان 18 متري و 8 متري اصالحی می باشد.( 8.40 مترمربع اعیان و مابقی عقب 

نشینی از عرصه می باشد.)
.کل اعیان داخل تراکم می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
*** بروز رسانی ***

110
9

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 245144 مورخ 99/12/10 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 17,268,000(هفده میلیون و  دویست و  شصت و  هشت 
هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 143.9  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39301 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 

امام رضا بن 
بست7 
انتهاي 
کوچه

1-1-10260-193-1-0-0 1110

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت احداث  بناي مسکونی مازادبر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 82,176,000(هشتاد و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.24  2
 

1200000  , 1387 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
(فاقد سند) به مساحت تقریبی 92مترمربع بوده که برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت 

وضع موجود عرصه 103.42 مترمربع میباشد. به نظر می رسد حیاط شمالی بعدا به آن الحاق 
.گردیده است

عرصه مشتمل بر ساختمان دوطبقه (یک طبقه روي همکف) با قدمت سال 87 در دو واحد 
مسکونی بوده که از بابت آن مجوزي ارائه نگردیده است.بر این اساس داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل میباشد
احداث بنا در همکف به سطح 87.38 مترمربع که از این مقدار به سطح 71.95 مترمربع در -

.حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد
احداث بنا در طبقه اول به سطح 87.38 مترمربع که از این مقدار به سطح 71.95 مترمربع -

.در حد تراکم و مابقی خارج تراکم میباشد
احداث کنسول غیرمجاز رو به شارع به سطح 3.38 مترمربع-

کسري دو واحد پارکینگ مسکونی-
 اجراي پاسیو به جاي حیاط خلوت سراسري-

***در خصوص تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد
به استناد خط پروژه به شماره 11 مورخ 97/11/02 به سطح 0.63 در تعریض معبر 6 متري واقع 

.گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست مجوز حفاري شرکت گاز به طول 12 متر با پوشش آسفالت جهت 

.صدور دستور مقتضی به حضورتان تقدیم می گردد

1110

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

252,180,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 46.7  3
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 1/99/39304 تجدید 
نظر

گلسار بلوار 
گیالن خ 

192 

1-1-10296-3-1-0-0 1111

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، یک باب خانه مسکونی برابر سند ارائه شده به 
سطح عرصه  651.17 مترمربع که داراي بالمانع بشماره 1/33/3958 مورخ 1377/06/05 می 

باشد.  برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1396/08/24 و به استناد نامه اداره کل راه 
وشهرسازي بشماره 96/31/37634 مورخ 1396/08/14 به سطح حدود 12 مترمربع از حد 
شمال در تعریض معبر 8 متري می باشد. حالیه متقاضی اقدام به تعمیرات جزیی شامل کف 
سازي ، رنگ آمیزي ، کناف سقف و ترمیم دیوار کوچه نمودند و همچنین بدون مجوز اقدام 
به توسعه بناي مسکونی به سطح 46.70 مترمربع ( به صورت مسقف نمودن تراس ) با قدمت 

  .سال 1398 نمودند
حالیه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 203076 مورخ 1399/10/17 الزم به 

توضیح است مالک نسبت به تعمیرات جزیی عالوه بر موارد فوق الذکر نسبت به ترمیم کامل 
سربندي و تعویض بخشی از سربندي اقدام نمودند و سقف کامالً تعویض و برچیده نگردیده 

.است
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

1111

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث سایبان با  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 65,892,000(شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار ) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 11.56  3
 

1900000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39307 تجدید 
نظر

گلسار-خ 
122-کوچه 

وصال به 
سمت 

پستک-جن
ب ساختمان 

گلها

1-1-10426-15-1-0-0 111
2

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 

10,476,000(ده میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال  تائید و استوار 
میگردد.

جریمه 1.94  1
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/393 مورخ 1397/12/14 به صورت 4.5 طبقه در 4 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 733.05 مترمربع صادر گردیده است. الزم به توضیح است از بابت 
:موارد ذیل

اضافه بنا در همکف به سطح 8.86 مترمربع - 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 74.64 مترمربع ( هر طبقه 18.66 مترمربع  -

(
.زیرشیروانی به سطح 3.7 مترمربع کاهش یافته است

با توجه به افزایش درب پارکینگی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ جهت پرداخت عوارض 
.درآمدي می باشد

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
%سطح اشغال مجاز پروانه  65% ...................... مورد استفاده 75.07

داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون بدوي ماده صد مورخ 
1398/12/11 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي بوده و اجراي حکم نموده و پرونده مختومه 

.گردیده است
*************************************

حال عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی جدید به شرح ذیل می باشد

احداث 3 عدد سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ مازاد بر نیاز در همکف جمعاً به سطح  -
11.56 مترمربع

با توجه به احداث 4 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیرانی به سطح 1.94 مترمربع  -
.داراي مازاد تراکم می باشد

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
گردد. ( طی بازدید مجدد عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است )

111
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 15,787,200(پانزده میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.06  2
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39309 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار بلوار 
گیالن 

فرهنگیان 
بن بست 

اول

1-1-10144-20-1-0-0 111
3

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 245260 
مورخ 99/12/10ثبت دفتر شهرداري مرکز ، و  محتویات و مستندات پرونده و گزارش 
شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات و طبقات 
مازاد  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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,570,950,800(دو میلیارد و  پانصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 550.71  3
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ، ساختمان درحال احداث داراي راي کمیسیون ماده 5 مورخ 
1390/09/27 و پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخ 1391/06/09 به صورت 4 طبقه بر روي 
پیلوت بازیربناي 594.75 مترمربع می باشد. عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و 

:به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 35.56 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در همکف داراي  -
سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 3.46 مترمربع تخلف جدید 

می باشد.)
اضافه بنا در طبقه اول به سطح 33.70 مترمربع (که از بابت 32.10 مترمربع در طبقه اول -
داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی بوده و به سطح 1.60 مترمربع تخلف 

جدید می باشد.)
اضافه بنا در طبقات دوم الی چهارم جمعاً به سطح 101.1 مترمربع ( هر طبقه 33.70 مترمربع -

(
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.73 مترمربع و در  -

طبقات اول تا چهارم جمعاً به سطح 8.36 مترمربع ( هر طبقه 2.09 مترمربع )
* ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد *

احداث یک طبقه مازاد به سطح 148.45 مترمربع (طبقه پنجم)-
احداث یک طبقه مازاد دیگر به سطح 148.45 مترمربع (طبقه ششم)-

** طبقات 5 و 6 به صورت دوبلکس می باشند **
توسعه اطاقک آسانسور و راه پله به بام به سطح 2.52 مترمربع-

احداث 2 عدد انباري در بام تهرانی به سطح 3.54 مترمربع-
اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 135.56 متر مربع ( تبصره 7 )-

*** با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است ***
الزم به توضیح است سقف آخر به صورت بام تهرانی مشاعی اجرا گردیده که با توجه  ****

**** باالي 5 طبقه بودن تخلف محسوب نمی گردد
***** حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است  ******

سطح اشغال مجاز پروانه به کسر راه پله 50% ...................... سطح اشغال مورد  ******
****** %استفاده 71.92

 .چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست مجوز انشعاب آب به طول 3 متر خاکی و 7 متر آسفالت را دارند. مراتب جهت 

.صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

111
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن نقض راي بدوي با اعمال ضریب 3(سه)برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

580,104,000(پانصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
دارد.  

جریمه 57.55  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 1/99/39310 تجدید 
نظر

0-0-1-7-10152-1-1 گلسار 169  111
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/99/197 مورخ 1399/06/02 به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

مسکونی  با زیر بناي کل 1419.6 مترمربع  صادر گردیده است. الزم به توضیح است در حد 
اجراي فونداسیون و ستونهاي طبقه همکف بوده و از بابت اضافه بنا در همکف به سطح 11.57
 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد مورخ 1399/11/08 مبنی بر پرداخت جریمه نقدي 

.بوده و اجراي حکم نموده است
حالیه عملیات ساختمانی در اجراي اسکلت و ستون طبقه اول می باشد و برابر نقشه معماري 

:ارائه شده داراي تخلف به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.68 مترمربع به دلیل احداث سایبان جهت تامین پارکینگ -

اضافه بنا در طبقه اول به سطح  43.87 مترمربع -
 .سطح اشغال مجاز در همکف 60.22% و سطح اشغال استفاده شده 71.20% می باشد

از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون 
.ماده صد بوده و اجراي حکم گردیده است

***************************
حالیه عملیات ساختمانی در اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم می باشد و برابر نقشه معماري 

:ارائه شده داراي تخلف به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه دوم به سطح  43.87 مترمربع -

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 3  برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 9,465,422,400(نه میلیارد و  چهارصد و  
شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 939.03  3
 

3360000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/12/20 1/99/39318 تجدید 
نظر

گلسار  
خیابان 87 

چهارراه 
نواب -جنب 

آژانس 
گلسار

1-1-10308-24-1-0-0 111
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در توسعه و تبدیل تجاري 
برخالف مدلول پروانه، محرز و مسلم است ، نظر به موقعیت مکانی، 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 244210 

مورخ 99/12/10 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
34,306,000,000 ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال 

قضیه مباینتی ندارد بنابراین ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

6,861,200,000(شش میلیارد و  هشتصد و  شصت و  یک میلیون و  دویست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 243.24  0
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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 چهار قطعه کسري پارکینگ تجاري، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/549 مورخ 1397/12/29 به صورت 5.5 طبقه در یک واحد 

مسکونی به همراه یک باب مغازه داراي بالکن به سطح 248 مترمربع با زیر بناي کل 
2166.45 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي 

بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به سطح 14.91 مترمربع -
اضافه بنا در همکف به سطح 98.31 مترمربع -

کاهش تجاري در همکف به سطح 21.66 مترمربع و تبدیل یک باب مغازه به 4 باب مغازه به  -
سطح 226.34 مترمربع

توسعه بالکن تجاري به سطح 16.9 مترمربع -
اضافه بنا در نیم طبقه به صورت احداث واحد مسکونی به سطح 116.09 مترمربع -

توسعه اطاقک آسانسور و راه پله در نیم طبقه به سطح 6.48 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 594.45 مترمربع ( هر طبقه 118.89  -

مترمربع که از این مقدار به سطح 17.98 مترمربع کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در زیرزمین به -

سطح 1.64 متر مربع
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.20 متر می باشد

تبدیل یک واحد مسکونی به 14 واحد مسکونی که با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ  -
.گردیده است

با توجه به پرداخت 2 واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه ، در نتیجه داراي 4  -
 .واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

توسعه زیرشیروانی با توجه به احداث 14 انباري به سطح 107.15 مترمربع -
.ضمناً راه پله فرار در نقشه ها نشان داده شده ولی تاکنون اجرا نگردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 63.61% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

83.46%
الزم به ذکر است ملک فوق داراي سوابق ثبت شکایت در سیستم توسط همسایه به دلیل 

.پاشش بتن و ترك هاي روي دیوار ساختمان شاکی می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 161506 مورخ 1399/8/20 و صدور  

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

111
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ,  حکم اعاده طبقه مازاد ششم دو واحد کسري پارکینگ 
حذف و به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها براي کسري دوواحد پارکینگ با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  
شش میلیون ) صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 1/99/39319 رسیدگ
ي 

 مجدد

0-0-1-684-10124-1-1  خ169  111
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی پنجم با ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,039,248,000(یک میلیارد و  سی و  نه میلیون و  دویست 
و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 103.1  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما ملک شاکی طبق سند مالکیت به صورت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در 
.طبقه اول داراي پروانه و پایانکار می باشد. خالفی مشاهده نگردید

ملک متشاکی (در حد غرب ملک شاکی) ساختمان در حال احداث و در مرحله  اتمام 
اسکلت بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره 1/97/465 مورخ 97/12/27 به صورت 5 

طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی و با زیربناي 
1276.93 مترمربع می باشد، حالیه بر خالف مدلول پروانه به استناد نقشه برداري ارائه شده 

:از سوي متشاکی داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح تقریبی 5.45 مترمربع که سطح اشغال مجاز 60 درصد بوده و  -1

.سطح اشغال مورد استفاده 66 درصد می باشد
احداث 2  سایبان جداساز متصل به ساختمان با مصالح غیر همگن بصورت فلزي بسطح  -2

51.64 متر مربع جهت تامین 4 واحد پارکینگ
اضافه بنا در طبقه اول تا پنجم جمعاً بسطح  به 97.65 متر مربع  ( هر طبقه 19.53 متر  -3

مربع) که از این مقدار بسطح 7.83 متر مربع و به عمق 1.2 متر بصورت پیشرفتگی نسبت به 
ملک شاکی بوده که این پیشرفتگی بعد از فاصله 5.2 متري از ملک شاکی شروع گردیده 

است. ( تا 5.2 متر همباد می باشد)
احداث یک طبقه مازاد ( طبقه ششم) به کسر راه پله بسطح 193.94 متر مربع که از این  -4

.مقدار بسطح 9.84 متر مربع بصورت تبدیل راه پله به بناي مفید می باشد
 توسعه زیر شیروانی بسطح 37.44 متر مربع -5

احداث انبار بزرگتر از 5 متر مربع بسطح مازاد 42.07 متر مربع -6
درصورت موافقت با سایبان در ردیف 2 رعایت پارکینگ گردیده و در غیر این صورت  -7

.داراي 4 واحد کسري پارکینگ می باشد
.رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -8

حالیه شاکی نسبت به احداث یک طبقه مازاد و پیشرفتگی نسبت به ملک ایشان و همچنین 
ترك خوردگی و نشست حیاط و ترك قسمت هایی از دیوار پارکینگ معترض بوده و 
درخواست جلوگیري از ادامه کار ایشان را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3,399,732,000(سه میلیارد و  سیصد و  نود و  نه میلیون و  هفتصد 

و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 210.91  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39325 بدوي بلوار 
دیلمان-  

شهرك امام 
  علی

1-1-10280-541-1-0-0 111
7

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 دو (2) برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله نازك  کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 
1/98/256 مورخ 1398/09/09 و  بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی( 
انباري) در 3   واحد مسکونی و به مساحت کلی 583.75 مترمربع صادر شده  و حالیه با 

:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 13.18 مترمربع -1

. احداث سایبان به جهت تامین پارکینگ در همکف به مساحت 1.62 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.18 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 13.18 مترمربع-4
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 13.18 مترمربع -5

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 147.88 مترمربع -6
 بناي مازاد بر تراکم در زیر شیروانی به مساحت 4.08 مترمربع -7

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -8
در همکف و طبقات  به مساحت  کلی  4.61 مترمربع .( همکف به مساحت 0.20 مترمربع و 

.طبقات به مساحت 4.41 مترمربع ( هر طبقه 1.47 مترمربع ))
با توجه به احداث طبقه مازاد نیاز به تامین 4 واحد پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت 

تایید سایبان کسري پارکینگ ندارد و در صورت عدم تایید سایبان ، یک واحد کسري 
.پارکینگ مسکونی تعلق می گیرد

.با توجه به افزایش درب سواره رو ، یک واحد کسري پارکینگ درآمدي تعلق می گیرد
.سطح اشغال مجاز  70  درصد  و سطح اشغال موجود  77.68  درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

111
7

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات اعالمی شهرداري  در زیرزمین و همکف و طبقات و احداث دو طبقه مازاد 

(چهارم و پنجم ) با عنایت به گواهی استحکام بنا کارشناس رسمی به شماره 256124 
مورخ 99/1223 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان جریمه بمبلغ 11,962,965,600(یازده میلیارد و  نهصد و  شصت و  دو 
میلیون و  نهصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 874.84  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39329 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
جدید 

  االحداث

1-2-10150-18-1-0-0 111
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 1,620,000,000(یک میلیارد و  ششصد و  
بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/23 1/99/39329 تجدید 
نظر

بلوار معلم  
جدید 

  االحداث

1-2-10150-18-1-0-0 111
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه تجاري - مسکونی به شماره 357 مورخ 
1396/12/28 به صورت 3 طبقه روي 2 باب مغازه بدون بالکن بسطح 81.09 مترمربع  و 

 .زیرزمین ، شامل 6 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 1037.08 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

 عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و سربندي و فاقد دیوارچینی می باشد
تا این مرحله با توجه به نقشه برداري  ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 

: باشد
 % سطح اشغال مجاز 60 % ------------- سطح اشغال مورد استفاده 75.67 -

 اضافه بنا در زیرزمین بسطح 119.63مترمربع -
تا این مرحله ، با توجه به پرداخت 2 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه  ، تعداد  -

10پارکینگ دیگر نیاز دارد که برابر نقشه  4 باب در زیرزمین تامین گردیده و تا این مرحله  6
.   باب  کسري پارکینگ مسکونی دارد

ضمنا ً با توجه به عدم اجراي رمپ تا این مرحله ، هرگونه مغایرت اعم از اجراي رمپ و   *
. کسري پارکینگ در مراحل بعدي متعاقباً قابل بررسی خواهد بود

 اضافه بنا در همکف به سطح  56.41 مترمربع -
 کاهش سطح رواق نسبت به پروانه 0.59 مترمربع و افزودن آن به بناي مفید -

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات 1تا 3 بسطح 10.89 مترمربع  -
 . عرض راه پله در هر طرف طبق نقشه 1.20 متر میباشد

 اضافه بنا در طبقه اول  54.98 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 59.26 مترمربع -
 اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 59.26 مترمربع -

  احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 256.91 مترمربع -
  احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه 5 بسطح 256.91 مترمربع -

 کاهش بنا در زیرشیروانی با توجه به حذف انباري ها بسطح 18.84 مترمربع -
با توجه به افزایش تعداد طبقات نیاز به استعالم از آتش نشانی جهت تامین ایمنی  -

. ساختمان می باشد
الزم به توضیح است تا این مرحله با توجه به اینکه تاکنون تیغه گذاري نشده فقط  -*-*-

 . اضافه بنا لحاظ گردیده است  و هر گونه مغایرت متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
حالیه درخواست گواهی عدم خالف را 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 همزمانساز، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,764,000(یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.47  1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39331 بدوي میدان قلی  
  پور

1-2-10356-55-1-0-0 111
9

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما در اجراي تصمیم شماره 1/99/38533  مورخه 99/11/20  کمیسیون محترم ماده صد 
 مکان ارائه شده توسط  متقاضی   به صورت یکباب ساختمان مسکونی نسقی2/5 اشکوبه  به 

 مساحت عرصه  حدود 141/13
مترمربع که درخصوص زیربناي همکف پارکینگ حدود 106/8مترمربع وطبقه اول یکواحد 
مسکونی حدود 106/8مترمربع وطبقه دوم یکواحد مسکونی حدود 106/8مترمربع با نوع  

اسکلت بتنی   داراي سابقه در واحد
جلوگیري از تخلفات  برابر  راي تجدید نظر به شماره 21695 مورخه 89/10/30  می باشد  

حالیه مالک با توجه به نقشه اصالحی پیوست  بصورت خالفساز قسمتی از پارکینگ همکف 
بسطح   32/55   متر مربع با ارتفاع

متر  را به یکباب مغازه دو دهنه  تبدیل نموده است که منجر به کسري یک  واحد  3 
پارکینگ تجاري گردیده . همچنین برابر نقشه برداري ارائه شده نسبت به زیربناي راي 

 صادره بسطح 1/47  مترمربع مابه التفاوت بناي
 همزمان ساز دارند . مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 راي بدوي عیناً تایید می گردد. ردتخلف  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/23 1/99/39334 تجدید 
نظر

انتهاي  
شهرك 
بهشتی 

  بوستان 19

1-1-10489-5-1-0-0 112
0

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
اضافه بناي همکف به مساحت 55.8 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم هر یک 

به مساحت 61.73 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت  2.44 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 10.41 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 
1.06 مترمربع 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 به عمل 

نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد 
اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,191,630,400(سه میلیارد و  یکصد و  نود و  
یک میلیون و  ششصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 316.63  3
 

3360000  , 1399 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله شروع سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره مورخ بصورت 4 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري در 

زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی و بازیربناي 884.13 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 55.80 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم به سطح 246.92 مترمربع (هر طبقه 61.73 مترمربع) -2
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا چهارم به سطح 2.44  -3

مترمربع (هر طبقه 0.61 مترمربع)
 اضافه بنا در زیرشیروانی به سطح 10.41 مترمربع -4

.افزایش واحدها از 6 به 8 واحد مسکونی که رعایت پارکینگ میگردد -5
به سطح 1.06مترمربع مازاد بر تراکم ناشی از احداث انباري هاي بیش از پنج مترمربع در  -6

زیرشیروانی دارد
.برابر نقشه هاي ارائه شده عرض راه پله اجرایی تا این مرحله بیش از 1.10 متر میباشد 

.سطح اشغال مجاز پروانه 62.49درصد و سطح اشغال موجود 83.15 درصد میباشد 
پارکینگهاي شماره 4 و 8 در تزاحم با یکدیگرند.بر این اساس مشمول عوارض درآمدي یک 

.واحد کسري پارکینگ میشود
.فضاي باز مورد نیاز تامین نگردیده است

.رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

112
0

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 3 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 634,737,600(ششصد و  سی و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.97  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 1/99/39335 تجدید 
نظر

گلسار -  
بلوار گیالن 
انتهاي خ 

192 10متري 
برق فشار 

متوسط

1-1-10129-115-1-0-0 112
1

درخصوص عدم ضوابط سیما و منظر، مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
قانونی خود اقدام نماید

سایر 3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 72 مورخ 98/04/05 به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام انباري 
در زیرشیروانی در 2 واحد مسکونی و بازیربناي 420.95 مترمربع میباشد، حالیه با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي بناي مازاد بر تراکم به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا درهمکف به سطح 30.96 مترمربع -1

افزایش ارتفاع پیلوت به 3.40 متر و تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب مغازه به سطح  -2
53.21 مترمربع

اضافه بنا در طبقه اول به سطح 30.96 مترمربع (که از این مقدار 22.11 مترمربع تراس  -3
غیرمسقف میباشد.)

اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 8.85 مترمربع که به کسر راه پله داخلی داراي مازاد بر  -4
.تراکم به سطح 1.05 مترمربع میباشد

.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد -5
.تراس غیرمسقف جنوبی در طبقه اول مشرف به پالك مجاور میباشد -6

کاهش بنا در راه پله به بام به سطح 23.12 مترمربع
کاهش تعداد واحدهاي مسکونی به یک واحد

.سطح اشغال مجاز پروانه 70.31 درصد و سطح اشغال موجود 87.44 درصد میباشد 
شایان ذکر است با توجه به احداث مغازه در پیلوت و تامین یک واحد پارکینگ تجاري در 

پیلوت فضاي راه پله و آسانسور تا بام به صورت مشاعی بوده و جزء تراکم محاسبه نگردیده 
.است

مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 
.میگردد

112
1

در خصوص تبدیل تجاري راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 8,586,920,000(هشت 

میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال تایید 
میگردد.

جریمه 323.94  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/12/20 1/99/39338 تجدید 
نظر

حسین اباد 
بلوار معلم 

حسین آباد 
روبروي 

مسجد ثامن 
 االئمه

1-2-10213-1-1-0-0 112
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  
با ضریب 2برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,008,000,000(یک میلیارد و  

هشت میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 150  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 1/99/39338 تجدید 
نظر

حسین اباد 
بلوار معلم 

حسین آباد 
روبروي 

مسجد ثامن 
 االئمه

1-2-10213-1-1-0-0 112
2

در خصوص اضافه بناي مسکونی راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,108,433,600(دو 
میلیارد و  یکصد و  هشت میلیون و  چهارصد و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري تایید میگردد.

جریمه 209.17  3
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 434 مورخ 
94/12/27 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي  467.46 
مترمربع بوده که برابر راي کمیسیون ماده 5 به 4 طبقه مسکونی در 4 واحد مسکونی  روي 

.  یک باب مغازه با بالکن و زیرزمین  با زیربناي کل 711.06 مترمربع اصالح گردیده است
در مرحله ي اجراي اسکلت و  سربندي و آجرچینی طبقات  و با توجه به نقشه برداري ارائه 

:شده بر خالف مدلول پروانه داراي سابقه ي گزارش تخلف بشرح ذیل می باشد
سطح اشغال مجاز 80% ---- --------------------- مورد استفاده با احتساب  -

%سایه کنسول  86.78
 کاهش بنا در زیرزمین بسطح 7.78 مترمربع -

 اضافه بنا در همکف به سطح 11.57 مترمربع بصورت سایه کنسول مسکونی -
   حذف پیلوت و پارکینگ  و تبدیل آن به بناي تجاري در همکف  بسطح 35.86 مترمربع -
توسعه بناي تجاري در طبقه اول بسطح 94.18 مترمربع که از این مقدار بسطح  72.74  -

مترمربع اضافه بنا و بسطح 2.31 مترمربع تبدیل راه پله به تجاري  و بسطح 19.13 مترمربع 
. تبدیل راهرو و انباري مسکونی به تجاري می باشد
  اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 62.72 مترمربع -

 تبدیل کل طبقه دوم از مسکونی  به تجاري بسطح  131.18 مترمربع -
. الزم به توضیح است که همکف و طبقات اول و دوم بصورت یک واحد تجاري می باشد *-*

اضافه بنا در طبقات سوم تا پنجم مسکونی بسطح 188.16مترمربع  (هر طبقه به سطح   -
62.72مترمربع )

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 6 بسطح 78.11 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه 7در مجاورت اتاقک آسانسور  بسطح 49.47  -

. مترمربع که با طبقه 6 تشکیل یک واحد را می دهد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در زیرزمین بسطح 0.20 مترمربع و در  -

طبقات دوم تا پنجم بسطح 9.24 مترمربع (هر طبقه 2.31 مترمربع ) ضمنا عرض مجود راه 
. پله در هرطرف طبق نقشه 1تا1.10 متر است

 احداث 4 باب انباري در زیرشیروانی بسطح 8.58 مترمربع -
کاهش راه پله به بام به سطح  0.56 مترمربع -

با توجه به احداث رمپ به جاي باالبر در زمان اجرا و  تامین سه باب پارکینگ در زیرزمین  -
.یک باب کسري پارکینگ مسکونی دارند

نیاز به تامین  7 باب پارکینگ تجاري می باشد که با توجه به پرداخت یک باب کسري  -
. پارکینگ تجاري  در زمان پروانه تعداد 6 باب کسري پارکینگ  تجاري دارند

112
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
. مشمول تبصره 7 نمی گردد -

رمپ دسترسی به زیرزمین تاکنون احداث نشده است و اجراي ان طبق نقشه ارائه شده  -
. الزامیست ضمنا پارکینگ ها بعد از اجراي رمپ نیاز به جانمایی عملی دارد

 .حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند
****************************************************

حال برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد مبنی بر اعاده طبقات 6 و 7 بدینوسیله 
به استحضار می رساند که در صورت اعاده و کاهش تعداد واحد مسکونی از 4 به 3 واحد ، 

 . کسري پارکینگ مسکونی مرتفع می گردد
.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب دو  برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 1/99/39339 تجدید 
نظر

گلسار 
-شهرك 

شهید 
بهشتی 

-بوستان 8

1-1-10428-15-1-0-0 112
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد  ضمن  
نقض راي بدوي در خصوص کلیه تخلفات  باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 

بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 
بمبلغ 1,217,592,000(یک میلیارد و  دویست و  هفده میلیون و  پانصد و  نود و  دو 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 75.16  3
 

5400000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 1/97/176مورخ 
97/07/02 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 583.75 

.  مترمربع می باشد
از بابت افزایش بنا داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات  بوده و پس از آن گواهی عدم 

. خالف بشماره 349657-99/02/20 اخذ نموده اند
*********************************************************
*********************************************************

مجدداً پس از گزارش فوق داراي مغایرت بوده که با توجه به راي تخریب کمیسیون و اجراي 
: راي مالک پرونده مختومه گردید

*********************************************************
*********************************************************

*******************************************************
:  حال طی بازدید مجدد و برابر نقشه ارائه شده داراي مغایرت هاي ذیل می باشد

با توجه به حذف انباري و تاسیسات در زیرشیروانی ، احداث یک طبقه ي مازاد برابر نقشه  -
بسطح 29.71 مترمربع با راه دسترسی مجزا از راه پله ي مشاعی  و تراس اختصاصی بسطح 

 .45.45 مترمربع می باشد
احداث سایبان جهت تامین پارکینگ با پیشروي به سمت دو متر حیاط خلوت بسطح 4  -

 مترمربع
. با توجه به افزایش تعداد واحد از 4 به 5  یک باب کسري پارکینگ دارد -

*********************************************************
*********************************************

از بابت احداث طبقه مازاد و یک باب کسري پارکینگ داراي راي جریمه و از بابت سایبان 
 .  احداثی داراي راي تخریب می باشد

 . طی بازدید مجدد سایبان تخریب و اجراي حکم گردیده است
. مراتب  جهت صدور گواهی عدم خالف و دستورات بعدي تقدیم می گردد

112
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی  به موجب نظریه کارشناسی بشماره 251886 مورخ 99/12/18 

مبنی بر تایید استحکام بنا راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 111,838,700(یکصد 
و  یازده میلیون و  هشتصد و  سی و  هشت هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 360.77  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39341 بدوي خ ولیعصر 
کوچه 
آفتاب 

سمت راست 
نبش اولین 

 فرعی

1-1-10291-204-1-0-0 112
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,877,763,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  
هفتصد و  شصت و  سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 201.91  3
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده  توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه 257 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی 3/5 اشکوبه 

   به همراه زیرشیروانی
وبرابر سوابق ثبت درسیستم با  قدمت سال 1397 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث 

. گردیده عملیات ساختمانی باتمام رسیده وزیربناي آن شامل
. همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 137/17 مترمربع -1

 طبقات اول الی سوم بازیربناي 411/51 مترمربع ( هرطبقه 137/17  مترمربع ) -2
احداث راه پله به بام بسطح 14  مترمربع و رعایت پارکینگ میگردد همچنین با توجه به  -3
سطح اشغال مجاز همکف 65%  مورد استفاده  53/37 % و   R112 قرار گرفتن ملک درپهنه

 تراکم طبقات براساس تراکم
پایه 80% مورد استفاده 106/74% که درحد طبقات مجاز بسطح 64/74  مترمربع داراي مازاد 

برتراکم وبسطح 209/6  مترمربع درحد تراکم ویک طبقه مازاد برتعداد طبقات بسطح 
 137/17  مترمربع

 . دارند
ضمنا` سربندي ساختمان به جاي شیروانی بصورت بام تهرانی اجرا گردیده که براي پهنه فوق 
سربندي بصورت بام تهرانی ممنوع می باشد . الزم به ذکر است که برابر خط پروژه شماره 11 

 مورخه 99/7/2
کوچه بصورت 8 متري و فاقد عقب نشینی  می باشد   حالیه درخواست پرداخت خالف آنرا  

.دارد مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

112
4

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره 254141 مورخ 99/12/20 مبنی بر تایید استحکام بنا 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 14,230,080(چهارده میلیون و  

دویست و  سی هزار و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 98.82  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39342 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان 
روبروي 

سیمان خزر

1-1-10291-938-1-0-0 112
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 274,060,800(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  شصت هزار و  هشتصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.44  3
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39342 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
ولیعصر خ 

عرفان 
روبروي 

سیمان خزر

1-1-10291-938-1-0-0 112
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 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی،  یک قطعه زمین نسقی به سطح 98.82 مترمربع 
مشتمل بر ساختمان احداثی خالفساز با پوشش 100% به صورت 2 طبقه در یک واحد 

مسکونی ( دوبلکس ) بر روي یک باب مغازه  می باشد. الزم به توضیح است از بابت احداث 
مغازه داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون ماده صد مورخ 
1390/07/26 مبنی بر جزاي نقدي بوده و پرونده مختومه گردیده است. مجدداً مالک پس از 
:آن اقدام به تخلف ساختمانی جدید برابر نقشه هاي معماري ارائه شده به شرح ذیل نمودند
احداث بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 162 مترمربع ( هر طبقه 81 مترمربع که از  -
این مقدار به سطح 4.87 مترمربع کنسول غیر مجاز به شارع عام می باشد)(49.41 مترمربع 

در حد تراکم و 26.72 مترمربع خارج تراکم )
.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -

.با توجه به احداث بنا با پوشش 100% رعایت 2 متر حیاط خلوت نگردیده است
%سطح اشغال مجاز 50% ................. مورد استفاده 100

برابر خط پروژه شماره 11 مورخ 1398/06/06 فاقد عقب نشینی به معبر 20 متري حد شمال 
.می باشد

.اسکلت ساختمان بتنی و سال وقوع تخلف 1391 می باشد
ضمناً داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به صورت غیابی مورخ 1398/06/04 مبنی بر 

.تخریب بنا می باشد
مراتب جهت پاسخ به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 132005 مورخ 1397/07/08 و صدور 

.دستور مقتضی تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداثطبقه مازاد سوم، نظر 
به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و با نظر به تایید استحکام و 

ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 254139 مورخ 99/12/20 کارشناس رسمی 
(ثبت اتوماسیون اداري) و باتوجه به رعایت همبادسازي با امالك مجاور، به استناد 

تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، حکم به 
پرداخت جریمه به مبلغ 332,172,000(سیصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و 

 دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.27  3
 

1200000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/23 1/99/39343 بدوي گلسار-   
انتهاي 

خیابان 104 
- کوچه  
مینا دوم

1-1-10373-674-1-0-0 112
6

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 دوم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 95,436,000(نود و  پنج میلیون و  
چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.51  3
 

1200000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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  0
 

1200000  , 1387 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در مرحله بهره برداري و اتمام کار که داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 309 مورخ 1386/05/30و بصورت دو  طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 295 مترمربع صادر شده  و  حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه 

: شده داراي بناي مازاد بر تراکم و احداث طبقه مازاد و به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 8.90 مترمربع -1

. بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در پیلوت به مساحت 0.23 مترمربع -2
. اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 8.56  مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه دوم  مساحت 8.82 مترمربع -4
احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 92.27 مترمربع که ازاین مقدار به مساحت -5
26.32 مترمربع آن بصورت تراس روباز در حدین شمال و جنوب می باشد .( 10.44 مترمربع 

 حد شمال و 15.88 مترمربع حد جنوب )
. تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی -6

.فاقد کسري پارکینگ می باشد
.سطح اشغال مجاز 52.90 درصد و سطح اشغال موجود 58.12 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد

112
6

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه کارشناسی بشماره 254135 مورخ 99/12/20 راي 

به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 2,668,747(دو میلیون و  ششصد و  شصت و  
هشت هزار و  هفتصد و  چهل و  هفت) ریال صادر می گردد.

جریمه 87.86  0.1
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/12/24 1/99/39344 بدوي خیابان 
شهید 

نوروزي- 
روبروي 
کوچه 

شانزدهم

1-1-10647-120-1-0-0 112
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت ا حداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 9,003,150(نه میلیون و  سه هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد 

قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 
باشد.

جریمه 14.82  2
 

303750  , 1383 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
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  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده برابر سند مفروزي به صورت ششدانگ  یکباب خانه و محوطه به 
مساحت 102.3 متر مربع بوده که حالیه طبق بازدید میدانی  به صورت یک باب خانه ویالئی 

 با سال ساخت 1383  ( به استناد تاریخ نصب کنتور مندرج در فیش برق )
به استناد نقشه برداري ارئه شده مساحت عرصه موجود 103.85 متر مربع که بیشتر از  

مساحت مندرج در سند مالکیت می باشد، مساحت اعیان 102.68 متر مربع در محل موجود 
 . می باشد که مدارکی بابت اعیان قدیمی از سوي متقاضی ارائه نگردیده است

اعیان احداثی در طبقه همکف به مساحت 62.31 متر مربع داخل تراکم و 14.82  متر مربع 
.خارج از تراکم و در طبقه اول به مساحت 25.55 متر مربع داخل تراکم می باشد

فاصله اشراف به پالك مجاور در حد شمالی رعایت نگردیده که در طبقه اول در حد مذکور 
.داراي بازشو نیز می باشد

به استناد خط پروژه شماره 12 مورخ 1399/11/15 وضع موجود  به مساحت 40.94 ( چهل و 
نود و چهار صدم ) مترمربع از حد شرق ، جنوب و پخی محل دو گذر در تعریض کوچه هاي 8

. و 8  متري  قرار دارد  که قسمتی ار آن اعیان می باشد
سطح اشغال موجود 74.27 درصد و سطح اشغال مجاز بر اساس پهنه طرح تفصیلی 60درصد 

 .می باشد

درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارد .مراتب جهت صدور دستورات بعدي تقدیم 
 .حضور میگردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم هریک به مساحت 36.52 مترمربع، 

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 167.54 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً 
به مساحت 1.65 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 13.6 مترمربع، مازاد 

انباري به مساحت 4.35 مترمربع با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و 
با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-254150 مورخ 99/12/20 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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    3,358,857,600(سه میلیارد 
و  سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 333.22  3
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/23 1/99/39350 بدوي بلواردیلمان 
- شهرك 
 امام علی

1-1-10280-38-1-0-0 112
8

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 1/99/113 مورخ 1399/04/24  و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت به انضمام 

زیرشیروانی( انباري) در 3  واحد مسکونی و به مساحت کلی 575.22 مترمربع صادر شده  و 
:حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي بناي مازاد بر تراکم  و به شرح زیر می باشد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 36.52 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.52 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت 36.52 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  مساحت 36.52 مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 167.54 مترمربع -5
. بناي مازاد برتراکم در زیر شیروانی به مساحت 13.60 مترمربع -6

 بناي مازاد برتراکم انباري باالي 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 4.35 مترمربع -7
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و آسانسور و افزایش آن به بناي مفید  -7

 در طبقات  اول تا سوم به مساحت 1.65 مترمربع .( هر طبقه 0.55 مترمربع )
کسري پارکینگ ندارد

.سطح اشغال مجاز 64.99 مترمربع و سطح اشغال موجود  83.10  درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک  رشت به طرفیت آقاي عبداهللا بهاري مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي مکسونی بصورت یک طبقه مازاد د با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري و بازدید میدانی 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 سه (3) برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,729,512,000(یک میلیارد و  
هفتصد و  بیست و  نه میلیون و  پانصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 106.76  3
 

5400000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/24 1/99/39352 بدوي 0-0-1-7-10160-1-1  گلسار 157 112
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 دو(2) برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/514 مورخ 1397/12/28به صورت 5.5 طبقه در 5 واحد 

 .مسکونی  با زیر بناي کل 1368.35 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و ستون طبقه پنجم بوده و به استناد نقشه برداري 

:ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 46.95 مترمربع ( که از این مقدار به سطح 20.80 مترمربع به  -

صورت سایبان بتنی همگن جهت تامین پارکینگ می باشد )
اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 157.05 مترمربع ( هر طبقه 31.41 مترمربع  -

(
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 42.45 متر مربع  -

( هر طبقه 8.49 متر مربع )
کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به  -

سطح 2.12 مترمربع و در طبقات اول تا پنجم جمعاً به سطح 10.75 متر مربع ( هر طبقه 2.15 
متر مربع )

.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.16 متر می باشد
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.18% ...................... سطح اشغال استفاده شده  

85.48 %
از بابت موارد فوق داراي سوابق در واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی و راي کمیسیون  

.بدوي ماده صد مورخ 1399/09/02 می باشد و اجراي حکم نموده است
***********************************

حال در ادامه کار و در مرحله ستونهاي طبقه ششم داراي تخلفات جدید به شرح ذیل می 
:باشد

احداث یک طبقه مازاد ( ششم ) به سطح 106.76 به صورت دوبلکس واحد طبقه پنجم (  -
که از این مقدار به سطح 56.14 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد )

الزم به توضیح است ملک فوق داراي 5 واحد باالي 180 مترمربع بوده و نیاز به 5 پارکینگ  -
دوبل ( 10 پارکینگ ) می باشد و حالیه با توجه به تامین 9 پارکینگ ، داراي یک واحد کسري 

.پارکینگ می باشد
ضمناً تا متراژ 1572.35 مترمربع عوارض پرداخت گردیده و مابقی به سطح 14.67 مترمربع 

 .مشمول تراکم می باشد
الزم به ذکر است تاکنون زیرشیروانی اجرا نشده است و در مرحله اتمام سقف طبقه ششم 

.می باشد
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درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه یک  رشت به طرفیت آقاي حسن کیابی حافظ 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري و بازدید میدانی 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 سه (3)برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,347,668,800(سه 

میلیارد و  سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 332.11  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39353 بدوي بلوار معلم  
کوچه 

فالحتی 
کوچه23 

  پالك 173

1-2-10499-55-1-0-0 113
0

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 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره  241 مورخ  
98/08/29 به صورت 3 طبقه روي پیلوت

در 5 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی کالً با زیر بناي 717/95 مترمربع می باشد که  
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج

از تراکم اقدام به احداث نموده ، عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد و با  
:توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت  نسبت به پروانه بشرح ذیل  می باشد

%سطح اشغال مجاز 65/12% ---------- مورد استفاده  87/04 -
اضافه بنا در همکف به سطح 33/84 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم به سطح 55/02 مترمربع -
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 195/94مترمربع -

تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر طبقات یک تا سه بسطح 46/50 مترمربع (هرطبقه   - 
15/50 مترمربع )

  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف 0/81 مترمربع -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 5 به 8 واحد که برابر نقشه ارائه شده رعایت  -

.پارکینگ گردیده است

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات احداث طبقه مازاد به موجب نظریه 
شماره 254777 مورخ 99/12/20 مبنی بر تایید استحکام بنا با ضریب 3برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,206,878,400(یک میلیارد و  دویست و  شش میلیون و  
هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 119.73  3
 

3360000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/12/24 1/99/39356 بدوي گلسار بلوار  
دیلمان- 
 بهارستان

1-1-10384-39-1-0-0 113
1

با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمیگردد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 29.11  0
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان احداثی می باشد که براي آن پروانه 
ساختمانی به شماره 427 مورخ 1392/12/26 صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر 

 .بناي کل 203.64 مترمربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

:ساختمانی به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 13.35 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول و دوم جمعاً به سطح 26.70 مترمربع ( هر طبقه 13.35 مترمربع ) -
احداث کنسول به شارع عام در طبقه دوم به سطح 0.76 مترمربع -

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه سوم ) به سطح 61.89 مترمربع -
احداث تراس غیر مسقف اختصاصی در طبقه مازاد  ( سوم ) به سطح 15.52 مترمربع ( که  -

از این مقدار به سطح 0.76 مترمربع کنسول به شارع عام می باشد )
توسعه راه پله به بام به سطح 4.73 مترمربع -

اضافه بناي خارج از تراکم در زمان صدور پروانه به سطح 29.11 متر مربع ( تبصره 7) -
.رعایت پارکینگ گردیده است

%سطح اشغال مجاز در همکف 80% ...................... سطح اشغال استفاده شده 97.27
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد به موجب نظریه شماره 

249504 مورخ 99/12/16 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
3,737,160,000(سه میلیارد و  هفتصد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد و  شصت هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 370.75  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39359 بدوي شهرك 
شهید 

بهشتی 
زمینهاي 
احمد پناه 
 خ12متري

1-1-10464-6-1-0-0 113
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/144 مورخ 1398/06/11 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 762.45 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي و آجرچینی بوده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 
:ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 24.21 مترمربع -
احداث یک باب مغازه در همکف به صورت تبدیل پیلوت به سطح 38.59 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 76.98 مترمربع ( هر طبقه 25.66 مترمربع  -
(

احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به صورت دوبلکس طبقه سوم به سطح 204.76  -
 مترمربع

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 34.80 مترمربع (  -
هر طبقه 11.60 مترمربع )

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
توسعه زیرشیروانی به سطح 30 مترمربع -

با توجه به احداث 3 عدد انباري بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی ، به سطح 24.82  -
.مترمربع که در توسعه بناي بند فوق لحاظ شده است

.حد نصاب فضاي باز و حد نصاب فضاي سبز رعایت نشده است
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 65.26% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

79.76%
.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید

درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد
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2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی در خصوص بررسی 
اصول سه گانه به شماره 255247 مورخ 99/12/20 ثبت دفتر شهرداري مرکز و  

محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2/5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 1,295,280,000(یک میلیارد و  دویست و  نود و  پنج میلیون و 
 دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 154.2  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39361 رسیدگ
ي 

 مجدد

خ سعدي  
ك فالحتی 
ك شهید 
ارمحمدي

1-2-10281-13-1-0-0 113
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/98/107 مورخ 1398/05/02 به صورت 3.5 طبقه در 3 واحد 
مسکونی با زیر بناي کل 539.31 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد 

اتمام اسکلت و سربندي و شروع آجرچینی بوده و به استناد نقشه معماري ارائه شده داراي 
:تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در همکف به سطح 36.68 مترمربع -
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 110.04 مترمربع ( هر طبقه 36.68 مترمربع ) -
اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش سطح راه پله نسبت به زمان صدور پروانه و تبدیل آن  -
به بناي مفید در همکف به سطح 1.87 متر مربع و در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح 5.61 

متر مربع ( هر طبقه 1.87 متر مربع )
.ضمناً عرض راه پله باقیمانده برابر نقشه هاي ارائه شده  1.10 متر می باشد

.زیر شیروانی به سطح 19.22 کاهش یافته است
.تا این مرحله رعایت پارکینگ گردیده است

.حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز رعایت شده است
%سطح اشغال مجاز همکف 70% ................ سطح اشغال استفاده شده 90.96

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري، مبنی بر نقض و لزوم 
رسیدگی مجدد، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس 

گردید که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 252536 مورخ 
99/12/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي مورد 
تایید قرار می گیرد و با توجه به موقعیت مکانی، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه 
معادل 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 74,957,250(هفتاد و  چهار میلیون و  

نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 57.29  0.75
 

1800000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39363 رسیدگ
ي 

 مجدد

فخب  
شهید 

نوروزي  
هشتم  گل 

محمدي

1-1-10654-59-1-0-0 113
4

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه حدود 100 متر مربع می 
باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یک واحد خانه ویالیی  به مساحت 54.4 متر مربع 
و سرویس بهداشتی به سطح 2.89 متر مربع بصورت جداساز در حیاط خلوت  نموده است که 
با توجه به کاربري ملک کالً خارج از تراکم می باشد. رعایت یک واحد پارکینگ بصورت روباز 

.در حیاط می گردد. قدمت ساختمان 1395 ، کالً  با مصالح بلوك سیمانی می باشد
.جهت تعیین عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد  

بنا به اظهار نظر کارشناس واحد خط پروژه که ثبت سیستم شده است : ملک مورد نظر فاقد 
.واقع شده است G213 سند رسمی و طراحی معبر می باشد  و  کاربري ملک در پهنه

.مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث طبقه مازاد، نظر به 
عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و با نظر به تایید استحکام و ایستایی 

ساختمان به موجب نظریه شماره 245012 مورخ 99/12/10 کارشناس رسمی (ثبت 
اتوماسیون اداري) و باتوجه به رعایت همبادسازي با امالك مجاور، ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 1,809,873,000(یک میلیارد و  هشتصد و  

نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 194.61  3
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/23 1/99/39364 رسیدگ
ي 

 مجدد

استاد سرا  
چهار باغ 
ساسان

1-2-10006-1-1-0-0 113
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با 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 اضافه بناي همکف الی سوم ، به مبلغ  
1,870,850,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 301.75  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39364 رسیدگ
ي 

 مجدد

استاد سرا  
چهار باغ 
ساسان

1-2-10006-1-1-0-0 113
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی  که داراي پروانه ساختمانی به شماره  1/97/188مورخ 
1397/07/05به صورت  ]چهارطبقه روي پیلوت در  واحد مسکونی  با زیر بناي کل  666.56

..مترمربع میباشد
عملیات ساختمانی در حد اسکلت  بوده که مالک بر خالف مفاد پروانه و خارج از عمق %60 

:اقدام به افزایش بنا درهمکف وطبقات به شرح ذیل نمودند
سطح اشغال استفاده شده در هنگام صدور پروانه بمقدار  54.99 درصد---- سطح اشغال -

.اجرا شده   91.15درصد میباشد
افزایش بنا در همکف به سطح 52.23مترمربع-

افزایش بنا درطبقات 1-3 هرکدام بسطح  52.23مترمربع که جمعآ بسطح  156.69مترمربع-
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم بسطح194.61مترمربع-

کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید در همکف بسطح 6.75 مترمربع-
کاهش راه پله و افزدون به فضاي مفید درطبقات 1-3هرکدام بسطح 8.79مترمربع که جمعآ -

بسطح 26.37مترمربع
میزان عرض باقیمانده راه پله بمقدار 2/30متر-

ادامه راه پله به بام و انباري در زیرشیروانی مالک تاکنون اجراي ننموده است-
..استفاده از تبصره 7سقف تراکم در هنگام صدور پروانه نداشته است-

..رعایت پارکینگ براساس تعداد واحد مسکونی میگردد-
. عدم عرض حیاط خلوت از دومتر به صفر تا 2.95متر متغیر بوده-

با توجه به تغییر جانمائی عدم رعایت عرض دومتر  ملک درحد شمالی درهمکف بمقدار -
. 6.90 مترمربع

با توجه به تغییر جانمائی عدم رعایت عرض دومتر ملک درحد شمالی درطبقات 4-1 --
. هرکدام بسطح 6.90مترمربع که درمجموع بمقدار 27.60 مترمربع

...مشمول نما ومنظر میگردد-
(داراي کسري فضاي باز وفضاي سبز بوده (فضاي باز 80مترمربع ...فضاي سبز 40مترمربع-

..حالیه مالک  درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند
=====================

====
گزارش فوق الذکر داراي سوابق ارسال به کمیسیون ماده صد و واحد جلوگیري از تخلفات 

..ساختمانی میباشد
حالیه مالک درخواست استعالم شرکت آب منطقه اي و حفاري بطول 8 متر آسفالت را 

...دارند

113
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



/..مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

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 10,179,000(ده میلیون و  

یکصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 13.05  0.5
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 1/99/39365 رسیدگ
ي 

 مجدد

پستک خ  
استاد معین 

انتهاي 
کوچه 5

1-1-10114-111-1-0-0 113
6

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص احداث طبقه مازاد 
چهارم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

688,077,000(ششصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتاد و  هفت هزار ) ریال، عینا 
تایید می گردد.

جریمه 176.43  2.5
 

1560000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقات 
همکف الی سوم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

449,030,400(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  سی هزار و  چهارصد) ریال، عینا تایید 
می گردد.

جریمه 164.48  1.75
 

1560000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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.

ردتخلف 89.28  0
 

1560000  , 1391 افزایش تعداد واحد
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان ارائه شده ساختمان در  مرحله بهره برداري  که داراي پروانه ساختمانی به 
شماره  305  مورخ 1391/07/16 و بصورت 3  طبقه بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به 
انضمام زیرشیروانی( انباري)  و به مساحت کلی 735.50 مترمربع صادر  بوده که از بابت 

:موارد زیر داراي  راي رسیدگی مجدد کمیسیون ماده صد مورخ 99/12/23 می باشد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 35.68 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  مساحت 35.68 مترمربع -4

با توجه به حدف انباري در زیر شیروانی و تبدیل آن به یک طبقه مازاد داراي بناي مازاد  -5
..بر تراکم به کسر راه پله و آسانسور به مساحت 176.43 مترمربع می باشد

. اضافه بناي راه پله و آسانسور آخر به مساحت 4.66 مترمربع -6
با توجه به تبدیل 3 طبقه به 4 طبقه داراي بناي مازاد بر تراکم برگشت تشویقی آسانسور  -7

.به مساحت 13.05 مترمربع می باشد
برابر با بخشنامه جاري با توجه به افزایش تعداد واحد از 1 واحد به 2 واحد در طبقات   -8

دوم و سوم  داراي مابه التفاوت به سطح 44.64 مترمربع در طبقه دوم  و 44.64 مترمربع در 
..طبقه سوم و در مجموع دو طبقه بسطح 89.28 مترمربع می باشد

اضافه بناي تراکمی به دلیل کاهش مساحت راه پله و افزایش آن به بناي مفید در طبقات   -9
اول تا سوم به مساحت 17.10 مترمربع .( هر طبقه 5.70 مترمربع .)

تعداد واحد ها از 3 واحد طبق پروانه به 6  واحد افزایش یافته است ولیکن رعایت  -10
.پارکینگ می گردد

از بابت موارد فوق داراي راي رسیدگی مجدد مورخ 99/12/23 می باشد. عملیات در مرحله 
.بهره برداري می باشد. خالف جدیدي مشاهده نگردید

به استناد اخرین نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت هاي یکدست ساز به شرح زیر می 
:باشد

کاهش در همکف بسطح 5.44 متر مربع -1
کاهش در طبقات اول الی سوم هر کدام بسطح 5.44 متر مربع -2

کاهش پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 4.28 متر مربع -3
از بابت کاهش راه پله در طبقات ا الی 3 بسطح 0.4 متر مربع در هرطبقه و مجموع 1.2  -4

.متر مربع داراي اضافه پرداختی می باشد
کاهش در زیر بناي طبقه مازاد بسطح یک طبقه مازاد بسطح 7.66 متر مربع -5

اضافه بنا در راه پله به بام بسطح 4.04 متر مربع -6

113
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.ضمناً نماي حد شمال داراي ایزوگام براق می باشد
.درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقه اول با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,435,644,000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  پنج میلیون و  
ششصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 88.62  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/24 1/99/39367 بدوي گلسار خ 
104 کوچه 

نیلوفر

1-1-10039-413-1-0-0 113
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان تعرفه شده ساختمان در حال احداث و در مرحله اجراي ستون هاي طبقه اول 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 285 مورخ 99/07/10 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت به 
انضمام انباري در زیرشیروانی در 10 واحد مسکونی و بازیربناي 1569.30 مترمربع میباشد، 

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده بر خالف مدلول پروانه داراي اضافه بنا درهمکف به 
.سطح 36.91 مترمربع و در طبقه اول به سطح 51.71 مترمربع میباشد

.سطح اشغال مجاز پروانه  60 درصد و سطح اشغال موجود 72.73درصد میباشد 
:با توجه به تصمیم کمیسیون مورخ 99/12/03 به استحضار میرساند

ملک شاکی (در مجاورت ملک متشاکی) ساختمان 4 طبقه روي پیلوت داراي پروانه و 
پایانکار بوده که در پروانه صادره توده بنا برابر ضوابط طرح تفصیلی به صورت برساز تایید 

گردیده لیکن در عمل به صورت عقب ساز اجرا شده و از بابت اضافه بنا در همکف، طبقات و 
یک طبقه مازاد داراي سوابق در کمیسیون ماده صد میباشد و بر همین مبنا پایانکار نیز 

.صادر گردیده است
ضمنا پروانه صادره براي ملک متشاکی نیز مطابق ضوابط و طرح تفصیلی به صورت برساز 

.صادر گردیده است
مراتب باتوجه به درخواست گواهی عدم خالف جهت صدور دستور مقتضی بحضورتان تقدیم 

.میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده 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 9,408,000,000(نه میلیارد و  چهارصد و  هشت میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 1400  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/23 1/99/39368 بدوي  
گلسار-بلوار 

توحید 
روبروي 

  آژانس امیر

1-1-10424-26-1-0-0 113
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
249505 مورخ 99/12/16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 134/796/400/000ریال تعیین و براورد نموده است، 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 26,959,280,000(بیست و  شش میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  
نه میلیون و  دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1483.47  0
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره  418 مورخ 91/09/29 
بصورت 5طبقه روي پیلوت و زیرزمین  ودوباب مغازه بازیربناي 1846.35مترمربع و پروانه 

احداث بنا مرحله اول بشماره فوق الذکر و مورخ 96/09/07 صادرگردیده است..عملیات 
..ساختمانی درمرحله آجرچینی و سقف میباشد

حالیه مالک برخالف مدلول پروانه ونقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا که مازاد 
:.برتراکم و خارج ازطول60% در همکف و طبقات بشرح ذیل میباشد

کاهش زیربنا در زیرزمین بسطح 7.22 مترمربع -1
افزایش درهمکف  بسطح  16.73 مترمربع-2

افزایش بنا در نیم طبقه بسطح 13.55مترمربع-3
 کاهش بنا درطبقه اول بسطح 22.26مترمربع-4

افزایش بنا در طبقه دوم بسطح 142.52مترمربع که ازاین مقدار بسطح 11.37 مترمربع -5
کنسول غیر مجاز به شارع

افزایش بنا در طبقه سوم بسطح 64.06 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 11.37 مترمربع -6
کنسول غیر مجاز به شارع

افزایش بنا در طبقه چهارم بسطح 56.56 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 5 مترمربع  -7
کنسول غیر مجاز به شارع (3.40مترمربع کنسول راه پله +1.96 مترمرعب کنسول اعیان)

افزایش بنا در طبقه پنجم بسطح 58.65 مترمربع که ازاین مقدار بسطح 5 مترمربع -8
کنسول غیر مجاز به شارع (3.40مترمربع کنسول راه پله +1.96 مترمرعب کنسول اعیان)

 افزایش بنا در طبقه ششم ادامه راه پله به بام بسطح 14.26 مترمربع-9
توسعه بناي تجاري در همکف بسطح 73.74 مترمربع-10

با توجه به افزایش تعداد واحد و توسعه تجاري و تبدیل مسکونی به دفترنجاري و ضوابط -11
داراي 64 واحد پارکینگ مورد نیاز بوده که 8 واحد پارکینگ تامین  S پارکینگی در پهنه 121

..و داراي 56 واحد کسري پارکینگ تجاري تعلق میگردد
توسعه بالکن تجاري بسطح 121.43 مترمربع (که ازاین مقدار تبدیل انباري به بالکن -12

تجاري بسطح 23.20 مترمربع و تبدیل موتورخانه به بالکن تجاري بسطح 26.60 مترمربع و 
مابقی توسعه بالکن تجاري بوده )

شیب شیروانی به سمت ملک مجاور و نیز درقسمتی رعایت شیب 30 درجه شیروانی -13
..براساس ضوابط طرح تفصیلی نگردیده است

تبدیل واحد مسکونی به دفتر تجاري در طبقه دوم بسطح 293.57 مترمربع (بکسر راه -14
پله مشاعی)

تبدیل واحد مسکونی به دفتر تجاري در طبقه سوم بسطح 213.15 مترمربع (بکسر راه -15

113
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



پله مشاعی)
تبدیل واحد مسکونی به دفتر تجاري در طبقه چهارم بسطح 206.57 مترمربع (بکسر راه -16

پله مشاعی)
تبدیل واحد مسکونی به دفتر تجاري در طبقه پنجم بسطح 208.68 مترمربع  (بکسر راه -17

پله مشاعی)
ملک مذکور داراي سوابق گزارش و شکوائیه  از سوي ملک هاي مجاور درواحد محترم خلف 

میباشد..(الزم بذکراست نحوه محاسبه واحد تجاري در همکف 50=2 و در طبقات دفتر 
تجاري هر 25=1مورد نیاز پارکینگ)

/.مراتب جهت صدور پروانه ساختمانی مرحله سوم و دستور مقتضی ارسال میگردد
گزارش فوق الذکر باتوجه به درتغییرات در ساختمان از جمله حذف کنسول در طبقه  ====

اول واصالحات در نقشه برداري و نقشه هاي معماري وضع موجود مراتب جهت به روز رسانی 
..و ارسال به کمیسیون ماده صد تقدیم میگردد

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 طبقه همکف و تبدیل پیلوت به واحد مسکونی، راي به اخذ جریمه 

با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 557,676,000(پانصد و  پنجاه و  هفت 
میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 
نماید. و در خصوص افزایش واحد مسکونی از 5 به 9 واحد، 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 . 

جریمه 66.39  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل پیلوت به مسکونی 1399/12/23 1/99/39369 بدوي چمارسرا -  
کوچه انام - 
   کوچه نهم

1-2-10377-13-1-0-0 113
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده طبق سوابق بصورت
((( ساختمان در حال احداث و در مرحله سفت کاري که داراي پروانه ساختمانی به شماره 

1/97/443 مورخ 1397/12/25 و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
زیرشیروانی(انباري) در5 واحد مسکونی و به مساحت کلی 852.02 مترمربع صادر شده و 

: حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي  تخلفات به شرح زیر می باشد
  .اضافه بنا در همکف به مساحت 54.62 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 54.62 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم  به مساحت  54.62 مترمربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت 54.62  مترمربع -4

 احداث طبقه مازاد در طبقه چهارم به   مساحت 249 مترمربع -5
.تا این مرحله و با توجه به نقشه هاي اجرائی ، کسري پارکینگ ندارد

سطح اشغال  مورد استفاده در زمان صدور پروانه   70.64درصد و سطح اشغال اجرائی  
.90.32درصد می باشد

.عرض مفید راه پله 1.10 مترمی باشد
ازبابت مورد فوق الذکر داراي سوابق و گواهی عدم خالف به شماره 370395 مورخ 

.1399/08/28 می باشد
-------------------------------------------------------------

-----------------
حالیه با توجه به نقشه برداري وضعیت موجود ارائه شده و بازدید میدانی ، متقاضی مبادرت 

.به تخلف جدید به شرح زیر نموده است
. بناي مازاد بر تراکم در همکف به مساحت 6.28 مترمربع -1

. تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 60.11 مترمربع -2
.تعداد واحد هاي مسکونی از 5 واحد به 9 واحد افزایش یافته است -3

.فاقد کسري پارکینگ می باشد
مراتب جهت دستور بحضورتان تقدیم می گردد.)))

************************
حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 1/99/35908 مورخ 1399/11/06 (آیا ساختمان 

داراي مالکین مشاع میباشد یا خیر) با استحضار میرساند که مالکیت کل ساختمان مربوط به 
.آقاي حجت جوادي مطلق چوبه میباشد

113
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث طبقه مازاد، نظر به 
عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و با نظر به تایید استحکام و ایستایی 

ساختمان به موجب نظریه شماره 255565 مورخ 99/12/23 کارشناس رسمی (ثبت 
اتوماسیون اداري) و باتوجه به رعایت همبادسازي با امالك مجاور، به استناد تبصره 2 

ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت 
جریمه به مبلغ 1,586,390,400(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  شش میلیون و  

سیصد و  نود هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 157.38  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/23 1/99/39371 بدوي چمارسرا-  
کوچه شهید 

عابدي - 
 کوچه نهم

1-2-10379-11-1-0-0 114
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 طبقه همکف الی سوم، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 383,308,800(سیصد و  هشتاد و  سه میلیون و  سیصد و  هشت 

هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 57.04  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  176 مورخه  
 99/5/20   می باشد که بصورت 3   طبقه روي پیلوت   در 3  واحد مسکونی وزیرشیروانی

بصورت3 باب انباري  بازیربناي کل   627/38     مترمربع صادرگردیده    عملیات ساختمانی 
درحد اجراي ستونگذاري طبقه چهارم   است وتا این مرحله برابر نقشه برداري ارائه شده 

 < داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 14/26 مترمربع  -1

افزایش بنا ي مازاد برتراکم درطبقات مجاز اول الی سوم  بسطح   42/78 مترمربع (  -2
 هرطبقه    14/26  مترمربع )

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات مجاز درطبقه چهارم بسطح 157/38    -3
 مترمربع

با توجه به افزایش بناي ذکر شده بسطح 34/14  مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  -4
. دارند

  .  . با توجه به افزایش واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد رعایت پارکینگ میگردد -5
سطح اشغال مجاز پروانه 70/27%   مورد استفاده 84/05% وتراکم طبقات 210/81% مورد  -6

 ایتفاده 336/21% می باشد
همچنین در همکف بسطح 0/21  مترمربع کاهش سطح راه پله وتبدیل آن به بناي مفید  

 . دارند که مشمول تراکم درآمدي می باشد
ودرزیرشیروانی بسطح 0/46 مترمربع کاهش بنا دارند . حالیه درخواست صدور گواهی عدم 

  . خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

114
0

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث طبقات دوم و سوم هر یک به مساحت 269.88 مترمربع، راه پله به بام 
به مساحت 23.53 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري 
به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به 

وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-255649 مورخ 99/12/23 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  0.1  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 54,358,080
(پنجاه و  چهار میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار و  هشتاد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 161.78  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39374 بدوي پستک 
روبروي 
مسجد 

کوچه گلها

1-1-10182-317-1-0-0 114
1

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,372,684,000(سه میلیارد و  

سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 
می نماید. 

جریمه 401.51  2.5
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/25 1/99/39374 بدوي پستک 
روبروي 
مسجد 

کوچه گلها

1-1-10182-317-1-0-0 114
1

در خصوص متراژ اعالم شده با توجه به وجود سابقه صدور را در کمیسیون ماده صد 
موضوع واجد اعتبار امر مختوم می باشد.

ردتخلف 37.51  0
 

3360000  , 1397 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکان بازدید  شده ساختمان احداثی  بدون مجوز بصورت سه طبقه روي پیلوت در شش 
واحد مسکونی  بر روي عرصه فاقد سند که برابر خط عادي اصالحی پینویس (نسقی) عرصه 

بسطح 327.84 مترمربع وبراساس نقشه برداري ارائه توسط مالک عرصه بسطح 323.56 
..مترمربع میباشد

ملک مذکور داراي سوابق ارسال به کمیسیون در مرحله در همکف وطبقه اول و دریافت راي 
کمیسیون ماده صد بشماره 97/28960 مورخ 97/12/18 درواحد جلوگیري از تخالفت 

..ساختمانی میباشد
حالیه درادامه عملیات ساختمانی که درمرحله سفتکاري بوده و برابر نقشه برداري و نقشه 

:.هاي معماري وضع موجود و تخلفات مجدد بشرح ذیل میباشد
با توجه به تراکم گیري مجدد براساس ضوابط جاري در همکف بمقدار 2.58مترمربع خارج  -

  تراکم
با توجه به تراکم گیري مجدد براساس ضوابط جاري در طبقه اول بمقدار34.93 مترمربع  -

   خارج تراکم
با توجه به تراکم گیري مجدد براساس ضوابط جاري در طبقه دوم  بمقدار 108.10 مترمربع -

 خارج تراکم  و مقدار 161.78 مترمربع داخل تراکم
احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم بسطح 269.88 مترمربع-

احداث ادامه راه پله به بام بسطح 23.53 مترمربع-
..با توجه به جانمائی پارکینگها رعایت پارکینگ براي شش واحد مسکونی  میگردد-

ضمنآ باستناد خط پروژه 11 مورخ 98/8/8 ملک در حد شمالی به کوچه 6متري متصل -
..وفاقد عقب نشینی میباشد

مراتب جهت استعالم شرکت گاز وحفاري بطول 6 متر آسفالت و صدور دستور مقتضی  
/.تقدیم می گردد

114
1

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید، اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 
مستنداً با تقلیل ضریب از 3 برابر به 2.25 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
1,871,683,200(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد 

و  سه هزار و  دویست) ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 250.32  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39376 تجدید 
نظر

علی آباد -  
کوچه زرابی 

- انتهاي 
 کوچه

1-2-10206-31-1-0-0 114
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe  مکان تعرفه شده بصورت ملک شاکی و متشاکی و بشرح ذیل می باشد
ملک شاکی : ملک شاکی بصورت یک واحد آپارتمان در طبقه دوم به استناد پروانه و  -1

  پایانکار صادره فاقد خالف و عقب نشینی  می باشد
ملک متشاکی : مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی  -2

شماره 1/99/109مورخ 1399/04/22 بصورت  چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر 
شیروانی  با زیربناي 1266.55 متر مربع در8 واحد مسکونی صادر شده عملیا ت ساختمانی 

در حد سفت کاري است داراي پرونده شکایتی بشماره 315667  می باشد برابر نقشه 
 برداري ارائه شده داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 46.92 متر مربع که از این مقدار 1.53 متر مربع بصورت  -1

 احداث  سایبان در حیاط مشاعی شمالی جهت تامین پارکینگ مازاد می باشد
اضافه بنا در طبقات اول الی چهارم بسطح 193.56 متر مربع (هر طبقه 48.39 متر مربع ) -2

 
 کاهش بنا در زیرشیروانی  13.62 متر مربع -3

اضافه بنا ي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید بسطح 1.68 -4
 متر مربع (0.42*4 ) عرض راه پله 1.10 متر

 احداث دو باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در همکف بسطح 3.84 متر مربع -5
 احداث شش  باب انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی  بسطح 4.32  متر مربع -6

 فضاي سبز اجرا ننمودند داراي کسري فضاي باز می باشد -7
درب پارکینگ نصب نشده است رعایت حداقل پارکینگ برابر ضوابط پروانه می گردد تراکم  

 مجاز 64.91% تراکم اجرایی 78.57%  می باشد
حالیه شاکی نسبت به شکستن درب اگوي فاضالب توسط کامیونهاي  حمل بتن و عدم 

رعایت ساعت کاري و عدم نصب پرده وریختن مصالح بر روي درب پارکینگ و  مزاحمت 
 براي اهالی  معترض و درخواست رسیدگی دارند

داراي تصمیم کمیسیون مبنی بر اعاده پرونده و ارائه مدارك و مستندات  جهت گزارش 
تکمیلی می باشد که گزارش تکمیلی بشرح فوق می باشد  مراتب جهت دستور بعدي تقدیم 

.می گردد

114
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و 
طبقات و یک طبقه مازاد (چهارم )  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد و با توجه به گواهی استحکام بنا به شماره 
256630مورخ 99/12/24 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,856,268,800(دو میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  شش میلیون و  دویست و  
شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 283.36  3
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/24 1/99/39378 بدوي استاد سرا  
سعدي 4

1-2-10256-16-1-0-0 114
3

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 216 مورخ 99/06/15
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 626.94 مترمربع می 

.باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت و در حال سربندي می باشد و با توجه به نقشه 
:برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می باشد

% سطح اشغال مجاز 69.04 % ---------- مورد استفاده 81.67 -
اضافه بنا در همکف به سطح 26.60 مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا  سوم جمعاً به سطح  79.80 مترمربع ( هر طبقه 26.60 مترمربع  -
(

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 172.15 مترمربع-
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف بسطح 0.22 مترمربع و در  -

 مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 4.59 مترمربع
  افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از 3 به 4 واحد -

با توجه به اصالح نقشه و تامین 4 پارکینگ و پارك حاشیه اي و افزایش تعداد درب سواره -
. رو برابر ضوابط مشمول یک باب کسري پارکینگ تزاحمی / در آمدي می گردد

. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -
حالیه درخواست 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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره 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 ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداریها، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري جهت تعیین 

ارزش سرقفل  وفق مقررات و وصول نظریه کارشناسی شماره 256646 مورخ 
99.12.24 ارزش سرقفلی به مبلغ 78.468.040.000 ریال برآورد گردید؛ لذا ضمن نقض 
راي بدوي حکم به پرداخت جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به 

مبلغ 15,693,608,000(پانزده میلیارد و  ششصد و  نود و  سه میلیون و  ششصد و  
هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 425.53  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/12/25 1/99/39379 تجدید 
نظر

علی اباد 
جنب قصابی 
جوانمرد بر 
خیابان 35 

 متري

1-2-10222-9-1-0-0 114
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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 شش قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

930,000,000(نهصد و  سی میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 150  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی، ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن 
پروانه ساختمانی به شماره 1/97/230 مورخ 1397/08/01 به صورت یک واحد تجاري به 

همراه بالکن با زیر بناي کل 174.44 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی به اتمام 
:رسیده و به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل می باشد

توسعه تجاري به صورت تبدیل حیاط به مغازه به سطح 66.15 مترمربع -
کاهش رواق و تبدیل آن به تجاري به سطح 1.4 مترمربع -
تبدیل راهروي تجاري به مغازه به سطح 3.61 مترمربع -

تبدیل 2 واحد پارکینگ تجاري به مغازه به سطح 25 مترمربع -
 توسعه بالکن تجاري به سطح 146.18 مترمربع -

تبدیل راه پله تجاري به بالکن به سطح 6.63 مترمربع -
تبدیل یک باب مغازه به 6 باب مغازه به سطح 176.56 مترمربع -

.با توجه به احداث 6 واحد تجاري ، داراي 6 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -
سطح اشغال مجاز پروانه در همکف 66.75% ...................... سطح اشغال استفاده شده 

97.38%
.الزم به ذکر است 2 متر رواق به صورت سایه کنسول رعایت شده و فاقد ستون می باشد

.چک لیست گزارش به کمیسیون ماده صد کنترل گردید
درخواست صدور گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 

.گردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم هر یک به مساحت 29.9 مترمربع، احداث 

یک طبقه مازاد به مساحت 106.32 مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 5.32 
مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 

به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 
ر-254130 مورخ 99/12/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 

تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,353,004,800(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  
چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 201.34  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39381 تجدید 
نظر

کوي  
حسینی   
سادات 
محله

1-1-10347-1-1-0-0 114
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق
(( داراي پروانه شماره 1/96/293 مورخ 1396/12/28 بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی با زیربناي 243/56 متر مربع صادر گردیده که عملیات اجرایی در حد اتمام اسکلت 

.میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف و طبقات 2.1 بمساحت 89/70 متر مربع (هر طبقه 29/90 متر مربع)-1
احداث طبقه سوم بمساحت 106/32 متر مربع بعنوان طبقه مازاد-2

توسعه راه پله به بام بمساحت 5/32 متر مربع-3
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-4

توضیح اینکه پروانه صادره فاقد آسانسور بوده ولی وضع موجود باکس آسانسور اجرا گردیده 
.است

.کسري پارکینگ ندارند
%سطح اشغال موجود 83/40% -سطح اشغال مجاز 60

بمساحت 20/91 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا 
.نگردیده است

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارند
مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد.))

****************
حالیه طبق نامه ارسالی از دبیرخانه کمیسیون ماده 100 و با توجه به تصمیم کمیسیون 

بشماره 1/99/37697 مورخ 1399/10/14 درخصوص گزارش جدید از وضع موجود بهمراه 
 عکس باستحضار میرساند که

طی بازدید مجدد بعمل آمده عملیات اجرایی به اتمام رسیده است.( سربندي انجام شده 
است.)
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 20.19 مترمربع، 

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 118.19 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً 
به مساحت 8.52 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 16.99 مترمربع با توجه 

به اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت 

شماره ش ر-254220 مورخ 99/12/20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بنا 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 1,885,464,000(یک میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  

شصت و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 224.46  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/25 1/99/39384 بدوي قلی پور 
گلزاران 

 کوچه زنبق

1-2-10719-4-1-0-0 114
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1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/89 مورخ 
1399/04/14 بصورت  سه طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 

429.30 متر مربع در سه   واحد مسکونی صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد سفت کاري 
است  برابر نقشه برداري ارائه شدهداراي سوابق گزارش بشرح ذیل می باشد

.... داراي اضافه بناي خارج تراکم و خارج طول 60% بشرح ذیل می باشد 
 اضافه بنا در همکف بسطح 20.19 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات  اول الی سوم بسطح 60.57متر مربع ( هر طبقه 20.19 متر مربع ) -2
اضافه بنا در طبقه چهارم بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بسطح 118.19  -3

 متر مربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 16.99 متر مربع-4

اضافه بناي تراکمی ناشی از کاهش سطح راه پله و نبدیل آن به بناي مفید در مجموع  -5
 ساختمان بسطح 8.52 متر مربع ( 1.68+2.28*3) عرض پله 1.10 متر می باشد

 فضاي سبز اجرا ننمودند و داراي کسري فضاي باز می باشد -6
درب پارکینگ نصب نشده است در زمان صدور پروانه پارك  حاشیه اي نداشتند برابر  -7

پالن معماري ارائه شده داراي دو درب  پارکینگ 4.20 متر می باشد با توجه به افزایش طول 
 درب یک واحد پارکینگ مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد

با اخذ عوارض درآمدي رعایت پارکینگ می گردد سطح اشغال مجاز 70.1% سطح اشغال 
.اجرایی 84.53% درخواست گواهی عدم خالف  را دارند

حالیه برابر نامه شرکت گاز مبنی بر حفاري 2 متر آسفالت و یک متر خاکی بعرض 45 سانتی 
.متر با کاتر مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها
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08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 34.75 مترمربع، 

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 171.2 مترمربع، با توجه به اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 
ر-256570 مورخ 99/12/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت 

بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,866,248,000(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  شش میلیون و  دویست و  
چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 310.2  2.75
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39385 بدوي پل بوسار   
ك شهید 
محمود 

مشخ بن 
بست بهاران

1-1-10525-181-1-0-0 114
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن پروانه ساختمانی به 
شماره  1/99/208 مورخ  99/6/11 با زیر بناي کل  591.44 مترمربع در 3 طبقه روي پیلوت  با 

انبار زیر شیروانی و در 3 واحد مسکونی صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد  
اسکلت سقف چهارم می باشد.  به استناد نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
افزایش بناي خارج از تراکم در همکف به سطح 34.75 مترمربع -1

سطح اشغال مجاز زمان پروانه 71.12 درصد بوده که سطح اشغال مورد استفاده 89.19  -2
.درصد می باشد

افزایش بناي خارج از تراکم در طبقات اول الی سوم جمعاً به سطح 104.25مترمربع ( هر  -3
طبقه 34.75 متر مربع)

احداث طبقه مازاد بسطح 171.2 متر مربع -4
.رعایت پارکینگ می گردد -5

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد -6
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

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه هیات کارشناسی  کارشناسی به شماره 218797مورخ 99/11/08مبنی بر 
رعایت اصول ثالثه فنی،بهداشتی و شهرسازي و عدم اشرافیت به امالك مجاوربه 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 823,050,000(هشتصد و  بیست و  سه میلیون و  پنجاه هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 88.5  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39390 رسیدگ
ي 

 مجدد

گلسار  
 خ169

1-1-10124-674-1-0-0 114
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان اراده شده توسط متقاضی ملک  ( شاکی ) داراي  پروانه ساختمانی به شماره 
487 مورخ 1394/12/27 به صورت 5/5 طبقه در 5 واحد مسکونی وگواهی پایانکار شماره 

 343361  مورخه 97/12/15 می باشد
 . خالفی مشاهده نگردید

اما ملک متشاکی ساختمان در حال احداث می باشد که براي آن  پروانه ساختمانی به شماره 
485 مورخ 94/12/22 و اصالح پروانه به شماره 346206 مورخ 97/12/28 بصورت 5 طبقه بر 

روي پیلوت به انضمام انباري در
زیرشیروانی در 5 واحد مسکونی وطبقه پنجم با رعایت  عقب سازي و بازیربناي 1383/8  

 : مترمربع  می باشد که درخصوص افزایش بنا شامل
اضافه بنا درهمکف به سطح 39/19 مترمربع (از این مقدار به سطح 18/30 مترمربع به  -1

.صورت سایبان متصل میباشد)
اضافه بنا در طبقات اول و دوم به سطح 41/78 مترمربع (هر طبقه 20/89 مترمربع)- 2

تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات اول و دوم به سطح 22.56 مترمربع (هر -3
طبقه 11.28 مترمربع)

رعایت ضوابط جانمایی پارکینگها در هنگام پایانکار الزامی میباشد سطح اشغال زمان پروانه 
61/02 درصد و سطح اشغال موجود 76.63 درصد میباشد.(با احتساب سایبان و بدون 

((احتساب فضاي زیر تراس آفتابگیر)
داراي گزارش درسیستم می باشد .  عملیات ساختمانی درحد سقف طبقه ششم می باشد که 
درخصوص افزایش بنا درسطح وافزایش یک طبقه مازاد بر تعداد طبقات مجاز طرح تفصیلی 

 مورد شکایت ملک مجاور گردیده است
 : و با توجه به خالف گزارش داده شده در طبقات مجاز  داراي

 مابه التفاوت  افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 9/69  مترمربع -1
اضافه بنا در طبقات سوم الی پنجم  به سطح 62/67مترمربع (هر طبقه 20/89 -  -2

(مترمربع
تبدیل تراس آفتابگیر به بناي مفید در طبقات سوم الی پنجم به سطح 33/84 مترمربع  -3

((هر طبقه 11/28 مترمربع
افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 226/56  -4

 . مترمربع
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



ضمنا` با عنایت به اینکه گزارش فوق بصورت غیابی وبدون بازدید از داخل ملک انجام شده   
به جهت تهیه گزارش دقیق وبررسی پارکینگها نیاز به اخطار به مالک جهت ارائه نقشه 

 .برداري از وضع موجود می باشد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 20.3 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم 

هر یک به مساحت 14.23 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 136.2 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.38 مترمربع ، با توجه به اقتضاء 

جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-257674 مورخ 99/12/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت 
بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  ...  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,249,234,000(سه میلیارد و  دویست و  چهل و  نه میلیون و  دویست و  سی و  

چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 200.57  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39392 بدوي بلوار نماز  
شهرك ش 

بهشتی  
روبروي 
خاك 

  شناسی

1-1-10062-8-1-0-0 114
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 280مورخ 99/07/07
 به صورت 3 طبقه روي پیلوت شامل 3 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 536.97 مترمربع می 

. باشد
مالک برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60درصد و خارج از تراکم اقدام به احداث نموده ، 

عملیات ساختمانی در حد اجراي اسکلت بصورت 4 طبقه روي پیلوت و آجرچینی طبقات 
. اول و دوم و فاقد سربندي می باشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده تا این مرحله داراي مغایرت هاي ذیل نسبت به پروانه می 
:باشد

%سطح اشغال مجاز 71.45% ---------- مورد استفاده  78.62 -
اضافه بنا در همکف به سطح 20.30مترمربع -

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به سطح  42.69 مترمربع ( هر طبقه  14.23مترمربع  -
(

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات 1تا 3 بسطح 1.38 -
 مترمربع

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه 4 بسطح 136.20 مترمربع -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از سه به چهار  واحد  که تا این مرحله رعایت پارکینگ  -

. می گردد
. رعایت فضاي سبز و باز نمی گردد -

حالیه درخواست گواهی عدم خالف را دارند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می 
.گردد

114
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف و 
باتوجه  به اینکه استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب  257867مورخ 99/12/25 

(ثبت دبیرخانه شهرداري) مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا 
نمی باشد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص احداث بناي 

بدون مجوز، راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 51,120,000
(پنجاه و  یک میلیون و  یکصد و  بیست هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 85.2  0.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39397 بدوي پستک 
کوچه 29

1-1-10183-928-1-0-0 115
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe احتراما مکان مورد بازدید یک ساختمان 2 طبقه برروي یک باب مغازه که داراي فروشنامه 
عادي که به استناد نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بسطح 30.33 مترمربع که اقدام به 

احداث بنا روي کل عرصه نمود
احداث بنا در همکف با پوشش 100% بسطح 30.33 مترمربع که از این مقدار بسطح 18.25-
مترمربع بصورت یک باب مغازه و مابقی بصورت راه پله منضم به طبقات اول و دوم بصورت 

مسکونی بسطح 12.08 مترمربع می باشد
احداث بنا در طبقه اول بسطح 36.56 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.23 مترمربع -

احداث کنسول به شارع عام (کوجه 8 متري ) می باشد
احداث بنا در طبقه دوم بسطح 36.56 مترمربع که از این مقدار بسطح 6.23 مترمربع -

احداث کنسول به شارع عام (کوجه 8 متري ) که واحد طبقه 2 منضم به طبقه اول می باشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري-

داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی-
حالیه برابر درخواست مالک مبنی بر استعالم موقعیت مکانی مراتب جهت هرگونه دستور 

.بحضور تقدیم می گردد
در خصوص تعیین میزان دقیق عقب نشینی نیاز به اسعالم از واحد محترم خط پروژه می 

.باشد
به استناد خط پروژه 11 مورخ 1399/12/09 بسطح 4.2 مترمربع از عرصه و اعیان در تعریض 

.کوچه 8 متري می باشد
که با شرایط فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 1/99/39397 مورخ 1399/12/25 
می باشد که در خصوص مغازه احداثی داراي راي قلع بنا و مابقی اعیانات داراي راي جریمه 

می باشد. که مالک راسا اقدام به تخریب مغازه نمود و فضاي فوق تبدیل به پیلوت 
.گردید.الزم به ذکر است ساختمان فوق فاقد سکنه می باشد

.مراتب جهت هرگونه دستور بحضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

08:57زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  k�Ώϳέο متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 و با نظر به تایید 

نظریه کارشناس منتخب (به شماره 1791 مورخ 99/12/23) مبنی بر رعایت اصول و 
ضوابط شهرسازي،نسبت به توسعه بنا و عدم تعرض به حقوق شاکی، ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 129,628,800(یکصد و  بیست و  نه میلیون 

و  ششصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 12.86  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/25 1/99/39398 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري  

گلباغ نماز 
انتهاي  کوي 

 مهرآیین

1-1-10237-39-1-0-0 115
1

|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe ملک شاکی: مکان ارائه شده برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان 
.مسکونی واقع در طبقه اول فاقد تخلف ساختمانی و فاقد عقب نشینی

ملک متشاکی : داراي پروانه مسکونی به شماره 373579 مورخ 99/10/24 به صورت 4 طبقه 
 . روي پیلوت شامل 4 واحد مسکونی کالً با زیر بناي 951/93 مترمربع

عملیات ساختمانی در حد اجراي سقف اول بوده داراي اضافه بنا در همکف بسطح 12/86
مترمربع و طبقه اول 12/86 مترمربع بوده

که از بابت اضافه بناي همکف داراي راي تجدید نظرکمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه و  
.پرونده مختومه در واحد تخلفات میباشند

%سطح اشغال مجاز67.93% --  مورد استفاده 72.80

حالیه شاکی نسبت اضافه بناي مذکور با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی  که به ادعاي 
.ایشان مزاحم نورگیري ملکشان میگردد ،اعتراض داشته و تقاضاي رسیدگی دارند

توضیح اینکه ملک شاکی در حد غرب ملک متشاکی واقع شده و داراي معابر جداگانه از هم 
.میباشند. مراتب جهت صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به نامه معاونت معماري و 
شهرسازي (به شماره 258750 - 99/12/25) مبنی بر حفظ یکپارچگی جداره و منظر 

شهري، 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 2.5 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به 
مبلغ 697,200,000(ششصد و  نود و  هفت میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 83  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 

افزایش سطح مسکونی

1399/12/25 1/99/39404 تجدید 
نظر

چمارسرا  
شهید 

عابدینی 
هشتم
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در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، 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  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/25 1/99/39404 تجدید 
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2
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe : احتراما` مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سوابق بصورت
(( داراي پروانه شماره 1/98/305 مورخ 98/12/05 بصورت ساختمان 3/5 طبقه در 2 واحد 
مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی مجموعا` با زیربناي 564/48 متر مربع صادر گردیده 

.که عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي میباشد
: طبق نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه داراي

اضافه بنا در همکف بمساحت 13/79 متر مربع-1
اضافه بنا در طبقات 3.2.1 بمساحت 45/21 متر مربع (هر طبقه 15/07 متر مربع)-2

کاهش مساحت زیرشیروانی بمیزان 20/48 متر مربع-3
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید در طبقات 3.2.1 بمساحت 4/65 متر مربع (هر -4

طبقه 1/55 متر مربع)
تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در طبقات بمساحت 19/35 متر مربع (هر طبقه 6/45 متر -5

مربع)
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد-6

.کسري پارکینگ ندارند
.با توجه به افزایش عرض درب سواره رو تعداد یکواحد کسري پارکینگ درآمدي دارند
(در زمان پروانه پارك حاشیه اي تأمین نگردیده و وضع موجود نیز رعایت نمیگردد.)

%سطح اشغال مجاز  73/82% - سطح اشغال موجود 86/74
بمساحت 20 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند و تاکنون فضاي سبز اجرا نگردیده 

است.))
****************

حالیه طبق تصمیم کمیسیون بشماره 1/99/39322 مورخ 1399/12/20 (با توجه به استقرار 
ملک شاکی در مجاورت مالک ، آیا صدور پروانه شاکی در صورت درخواست بصورت برساز ، 

،از لحاظ وضعیت مشابه بالمانع میباشد یا خیر
.که در این خصوص نیاز به استعالم از معاونت شهرسازي و معماري میباشد
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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 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/25 1/99/39407 بدوي استادسرا- 
بن بست 

بلگور 
قهرمان

1-2-10015-1-1-0-0 115
3

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
256558 مورخ 99/12/24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8.342.700.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,668,540,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت و  هشت 

میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 10.75  0
 

3360000  , 1399 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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,087,430,400(یک میلیارد و  هشتاد و  هفت میلیون و  چهارصد و  
سی هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 107.88  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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|Ë{�Z]�cZvÌ�Âe مکا ن تعرفه  شده ساختمان در حال احداث   طبق  پروانه  ساختمانی شماره 1/99/9 مورخ 
1399/02/14 بصورت چهار طبقه روي پیلوت بانضمام انباري در زیر شیروانی  در سه  واحد 
مسکونی (طبقات سوم و چهارم دوبلکسی ) و دو باب مغازه  با زیربناي 926.29 متر مربع 

صادر شده   عملیا ت ساختمانی در حد 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 24.36 متر مربع که از این مقدار 13.53 متر مربع بصورت  -1
 احداث بار انداز از جنس سازه ساختمان در حیاط مشاعی شرقی است

افزایش تعداد واحد مغازه از دو باب به سه باب و اضافه بناي تجاري در همکف بسطح  -2
10.75 متر مربع  ( افزایش سطح دو باب مغازه از 106.09 متر مربع برابر پروانه صادره  به سه 

 باب مغازه بسطح 116.84 متر مربع )
اضافه بنا در طبقات اول الی سوم بسطح 43.62 متر مربع (هر طبقه بسطح 14.54 متر  -3

  مربع )
 اضافه بنا در طبقه چهارم بسطح 37.47 متر مربع -4
 کاهش بنا در زیرشیروانی بسطح 6.45 متر مربع -5

اضافه بناي ناشی ازاجراي سه باب انباري با سطح بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  -6
 بمساحت 2.43 متر مربع

 فضاي سبز اجرا ننموند داراي کسري فضاي باز می باشد -7
تعداد واحدهاي مسکونی از سه واحد به چهار واحد و  تعداد واحد هاي تجاري از دو   -8

واحد به سه واحدافزایش یافته است  تعداد هفت واحد پارکینگ مورد نیاز است که با توجه 
به  تامین  چهار واحد پارکینگ و خریداري دو واحد پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه  

تعداد یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند
  %سطح اشغال مجاز 75% سطح اشغال اجرائی86.84 

*****************
درخواست صدور مجوز حفاري آب و فاضالب به طول 9 متر خاکی و 3 متر آسفالت را دارند. 

.مراتب جهت دستور بعدي تقدیم می گردد
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